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[Eerste deel]
De stad aan het veer
Door G.F. Haspels.
[Tholen 18 Juli 1907.]
Mevrouw E. Tullingh - Lepelaer,
373 Javastraat, 's Gravenhage.
Tholen 18 Juli 1907.
Lieve Lize.
Vreemd, maar zoodra ik denk, word ik weer kind. En hoe moeilijker ik me door een
lastig geval doordenk, des te meer word ik weer kind.
Telkens ben ik dezer dagen een hummeltje van een jaar of zeven. De clematis
bloeit en piept zijn paarse kelken door het witte latwerk der pergola. De deuren der
tuinkamer staan open, en op het terras onder de clematis zit moeder thee te schenken.
De in het midden gescheiden haren vallen glad over de ooren, de nauwsluitende,
donkere japon is opgemaakt met kant, waardoor wat goud glimt, en uit de
wijd-openvallende mouw komt de roomblanke onderarm met het gracieuse, mollige
handje. Naar dat handje zit vader te kijken. Doch steelsgewijze. Want hij blijft, zelfs
op het terras, de vaderlijke regent. Leunen zijn vrienden in de wit-houten tuinstoelen,
meer op dan in zijn gewonen Louis-seize armstoel, met geborduurd overtrek, zit hij
breed, rustig, maar niet gemakkelijk. Hebben zij zich luchtig in grijze en witte
zomerpakken gestoken, hij is gebleven in zijn zwart-lakensche jas, en de eenige
concessie
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die hij aan de warmte doet, is dat hij zich koelte toewuift met zijn rood-zijden foulard.
Een onmerkbaar glimlachje tintelt in zijn blauwe oogen als hij steelsgewijze naar
moeder ziet, even ophoort naar de kinderstemmen in den achtertuin, of met een
dwalende handbeweging mij liefkoost, die naast zijn stoel sta te hunkeren naar zijn
woorden, maar eigenlijk is hij gehéél aandacht voor zijn vrienden. Zijn rood gezicht,
deftig omlijst door volle, grijze bakkebaarden en dunne lokken die zich luchtig welven
over den hoogen, kalen schedel, blijft welwillend, en telkens knikkend, tot hen
gekeerd.
Die vrienden zijn natuurlijk uw vader en meneer Driellaert; en uw vader, de eenige
notaris van Tholen, heeft natuurlijk weer protégé's aan den burgemeester voor te
dragen. Ik zie hem nog vóór me, Lize, dien levendigen prater, op Napoleon III
gelijkend, zoo geestig en zoo goedhartig; te goedhartig, geloof ik. Daar hebben de
menschen misbruik van gemaakt; voor hèn heeft hij te veel hooi op zijn vork genomen
en dat werd zijn ongeluk. - Neem me niet kwalijk, dat ik me even liet gaan; maar ik
hield zoo van je vader, en heb nooit aan zijn schuld geloofd -. En dan tegenover hem
die deftige kantonrechter Driellaert, met dat bleeke teint onder dien zwarten krullebol.
Ineens de stem van mademoiselle met haar: ‘Allons Marie, au lit!’ Onder den
bruinen beuk hoor ik jou, met Bert en Henri Driellaert, giegelen over mademoiselle
‘Olie’, en eerst na zeer uitvoerig afscheid genomen te hebben, vooral van vader, laat
ik me eindelijk naar boven brengen. Dáár verbaas ik mademoiselle over mijn
gezeggelijkheid; dan, nauwelijks is zij weg, of ik wip het bed uit, schuif voorzichtig
het raam wat open, en ga dan weer liggen luisteren. Ja, zoo is het goed: ik kan alle
stemmen hooren. Het meest je vader: een vroolijke stem, varieerend als een spreeuw
in de Mei; telkens ook meneer Driellaert's breedgolvend, afgemeten geluid. En ik
maar steeds wachten op vader, en vooruit weten wat er komt. Je vader betoogt
hartelijk, klemmend, met een aandrang even wellevend als onweerstaanbaar; soms
komt moeders heldere stem, als
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het verrassend liedje van een verscholen vogel; ook meneer Driellaerts' woorden,
rustig en warm - en eindelijk, eindelijk 't lang-verwachte: ‘nu, ik zal er eens over
schrijven, naar den Haag’. Dan hoor ik, hoe blijde ze zijn met vaders belofte, en ik
zelf voel ik me ook onuitsprekelijk rijk. Want in den Haag woont de Koning, die
alles kan, en mijn vader is de Koning van Tholen en maakt nu alle goede menschen
gelukkig. En nog luisterende naar zijn lieve stem slaap ik in.
En thans - is dat al bijna dertig jaar geleden? - nu wederom Tholen in last is, hoor
ik als eenige oplossing het welbekende: ‘ik zal er eens over schrijven, naar den Haag’.
Nog zit ik op het terras voor de open tuinkamerdeuren op vaders stoel, maar alleen
overgebleven. Onze ouders en meneer Driellaert verzameld tot hunne vaderen; broer
Bert heeft het druk met pleiten in Amelberg; Henri Driellaert met geldverdienen in
Indië; en zwager Appelius met zus Dora en zijn gymnasiasten; gij zijt de eenige, die
ik ‘erover kan schrijven, naar den Haag’. Dus doe ik het, als mijns vaders dochter.
Het geval is ernstig genoeg. Hoor: men wil Tholen per electrische aansluiten aan den
internationalen verkeersweg. Een brug over de Eendracht, exploitatie van ons en de
achter ons liggende eilanden, de stad electrisch verlicht, fabelachtige welvaart in 'n
ommezien - dit zijn de geruchten die de ronde doen.
Daartegen nu moet gewaarschuwd worden. Want het is Tholen's ondergang,
zedelijk en maatschappelijk - oeconomisch heet dat, geloof ik. Naarmate immers de
aandeelen der electrische rijzen, zakt Tholen. Mijn lief Tholen verloor toch al teveel
van zijn cachet, doch wordt dit plan verwezenlijkt, dan vaagt de roes van het
internationale leven het restje van Tholen's oorspronkelijkheid weg. Zoo'n electrische
zuigt uit zulke stedekens de goede elementen naar de wereldsteden en brengt er voor
in de plaats de ondeugden der groote wereld, die er onbelemmerd voorttieren.
Maar ook oeconomisch gaat Tholen te gronde. Ik hoor het vader nog aan tafel
repeteeren, toen er sprake was van Tholen's aansluiting aan het spoorwegnet: de stad
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ontvangt eenige duizenden 's jaars door de verpachting van het veer; de pachter, twee
knechts, een controleur hebben met hun gezinnen een goed bestaan; de reizigers
hebben sjouwerlieden noodig, hotels, rijtuigen om het eiland rond te reizen, terwijl
de omnibus op Maartensdijk kostelijk rendeert. De scheep- en beurtvaart geeft, mede
door de oesterteelt, veel handen werk. Al deze menschen weten dat zij noodig,
onmisbaar zijn - en daardoor heeft Tholen houding, een gevoel van eigenwaarde. Zij
is de stad van het eiland. Een trein, eenige minuten stilstaande om te laden en te
lossen, neemt dit alles weg. Die twee nieuwe huizen: een stationchefswoning en een
stationskoffiehuis, zullen binnen kort onze oude, deftige woningen doen vervallen.’
Dit is nog even, nog méér waar dan ten tijde van vader.
Doch vader is weg - en ik ben als Cassandra in Troje, want onze burgemeester en
kantonrechter dwepen met het plan.
Dus ik kan niets doen dan: ‘er over schrijven naar den Haag’. Vertel het je man
eens. Hij komt als inspecteur van de registratie zeker wel in aanraking met dergelijke
hoogmogenden, als aan wie vader schreef. Het zal niet noodig zijn hem te overreden.
Tholen blijft Tullingh lief, omdat hij op ‘vrijers voeten’ ging door ons stedeken. En
zelve wilt ge toch ook uw Henriëtte en Jan het huis wijzen, waar moeder een meisje
was? Kom toch eens! Ge hebt het al zoo dikwijls beloofd. Kom toch vóór... Want
als dat afschuwelijke plan doorgaat, blijf ik hier niet. Immers - nu kunt gij zien hoe
lief Tholen mij is - dan bestaat Tholen niet meer. Dan is er een station aan de
electrische, waar ééns Tholen lag. Maar Lize, dit mag toch niet! De wereld is al
leelijk genoeg. We behoeven haar niet nog leelijker te maken, omdat wat
commis-voyageurs zeggen dat het Middeneeuwsch is veergeld te moeten betalen.
Zeven-en-een halve cent - om die uit te winnen verkoopt zoo'n man zijn zaligheid!
Hoe slecht van me, Lize, zoo iets te zeggen. Maar dat oppervlakkig gepraat verbittert
een ziel, en een verbitterde ziel zegt slechte
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dingen. Dus vergeef het me, en stel me gerust dat ik goeddeed: ‘er over te schrijven
naar den Haag’.
Want, ach, nu ik deed als vader, weet ik dat ik vader niet ben. En vraag me af, of
ik niet erg onvrouwelijk doe. Stille zijn dat is de kracht eener vrouw - en gelooven
wat het randschrift van ons familiewapen zegt: omnia cöoperantur (in bonum) (alles
werkt mede ten goede), dat is de kracht van een van Overdinge. Maar ik weet ook
dat een mensch vaak oogenschijnlijk het tegengestelde van zijn plicht moet doen,
om dien in werkelijkheid te vervullen. Groet allen van
t.à.v. Marie van Overdinge.

[Den Haag 18 Juli 1907.]
Mejuffrouw M. van Overdinge. Tholen.
Den Haag 18 Juli 1907.
O ma mère Marie!
Wat moet ik toch doen?
Sam registreert, heeft geregistreerd en zal registreeren. Eerst Hoogeveen, toen
Zutphen, nu den Haag - wat nog lang dure! Want als den Haag geen
registreermateriaal meer aanbiedt, gaat hij den hemel registreeren. Niets tegen - staat
het ook niet geschreven, eerwaarde moeder, dat ‘een mensch zijn werken navolgen?’
En ik twijfel niet of hij zal den Haag voortreffelijk registreeren en er geen haast mee
maken. Dit zou hoogst onbeleefd zijn. Niet slechts tegenover mij, ‘zijne wettige
opvoedster’ zal ik maar zeggen om het lichtste van mijn taak te noemen, maar ook
tegenover zijn minister, die hem expres inspecteur heeft gemaakt, om nu en dan eens
een verstandig wezen te zien. Dus Sam registreert. (Wat zijn die mannen toch
omslachtige wezens! Wat 'n woorden nu weer verbruikt om één ding van zoo'n man
te zeggen!) Dus Sam registreert en registreere, tot in der eeuwen eeuwigheden. Amen!
Evenmin als Sam heeft Jan me noodig. Hij heeft me uit de Roode Zee geschreven
zóó prachtig, dat ik trots regen en koude zat te puffen en mijn lippen droog werden
van het woestijnstof. Maar doe ik hem nu een idee aan
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de hand om zijn uniform de losse luchtigheid van een zomerwindje te geven, met
behoud van de strak slanke élégance van den adelborst, dan lacht hij: ‘geen model,
moeder!’ En dan lachen we samen over mij: geen model moeder! Anders, raffoleer
jij ook zoo met dat: adelborst? Was ik keizer, ik liet me adelborst noemen, en 'k
begrijp niet dat we nog geen sonnettencyclus Adelborst rijk zijn.
Henriëtte zoekt me evenmin. Spreekt vanzelf; die is precies haar moeder, welke
ook zichzelve redt.
Wat moet ik dus doen? Ik ben nauwlijks vier jaar ouder dan jij, eerst negen en
dertig. De drie K's die in het wapen van elke vrouw staan: Kinderen, Kerk, Keuken,
laat ik wel in het mijne, maar er moet iets zijn, dat ìk alleen kan doen. Ik zocht, ik
zocht - en vond. Wat??
Marie, ik zit nu aan je voeten; buig je over me, ik fluister je mijn ontdekking toe,
zooals een schuchter meisje vroeger den naam harer future aan moeder toefluisterde.
Mijn ontdekking die me eerst berucht, en éénmaal beroemd zal maken. Hoor, daar
is ze: de man kan nog gered worden. Nu, is dat niet hèt? Hoor je daarin niet den
diepen toon, die komt van heel, heel ver? Heeft het niet al 't verbijsterende van een
waarheid, te lang, te lang vergeten? Niet den weemoed van:
Les sanglots longs
Des violons
De l'automne?

Niet ook de eeuwige lente van een levend geloof?
Zeg zelve eens die kostelijke woorden: de man kan nog gered worden, en zie of
het niet tintelt door je ziel, of het niet - zooals een Nieuwe Gidser zou zeggen - zindert
door je ziel, als toen Rachel Jacob zag?
Ik tenminste begrijp niet dat de wereld nog zoo lang gemarcheerd heeft zonder
deze kostbare ontdekking. Nu, het was er ook marcheeren naar! Kreupele Kaatje, de
schoonmaakster, heeft daarbij een koninginnegang.
De man! En denk je dan eens in: overwerkte kruisridders, of speculeerende apostels,
of ‘erholungsbedürftige’ Grieken, of verlegen aartsvaders, of met hun maag sukke-
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lende ‘roundheads’, of badplaats bezoekende Geuzen, of zich den pols voelende
Jacobijnen! O ma mère Marie: we hebben geen mannen meer! En daarom hebben
we het feminisme. En komen er niet weer mannen, dan moet ik ook feministe worden.
En, niet waar? dat is toch al te bourgeois. Daarvoor ben je toch geen Lepelaer.
Kom dus over, zacht zusje, en help me. Vergeef me dat ik in lang niet schreef. Ik
moest mijn ontdekking doen. Materiaal verzamelen voor mijn revival die ons - want
jij bent de stuurman van de boot, die ik roei - berucht en later beroemd zal maken.
Veroveren de psychologie van den man, noodiger dan de nieuwe politieke partij,
waarnaar Sam zoo verlangend uitziet als ik naar een mode, geschikt voor mijn
slungelachtige taille. Trouwens, ik vond al een kostuum dat bij mijn nieuwe roeping
past. Natuurlijk eerst de roeping, toen het kostuum. Want één idee is meer waard
dan honderd modes en nuttigheden, en wie één idee won, heeft alle praktijk. Kom
het zien - het is zoo mooi! Het kostuum natuurlijk. Zonde dat Sam het zou betalen.
Ik denk: het betaalt zichzelf!
Haha, de psychologie van den man! Dit zal wat anders zijn dan de psychologie
van de vrouw, het muizenvalletje dat heeren auteurs voor ons openzetten, om er
zichzelf in te knippen! Kom, ik zal je mijn vondsten vertellen! Maar elkaar
geheimhouding beloven! Onze bond ter redding van gevallen mannen wordt opgericht
in mijn boudoir - en komt er niet uit. Want mijnheer bederft dan alles. Met zijn manie
voor het maken van wetten, moraal, religie, kunst, wetenschap en mode, zet hij den
boel hopeloos scheef. Mevrouw moet hem dan daarover prijzen, en al prijzende den
boel weer rechtzetten, en vervolgens, al applaudisseerende haren man die alles kan,
voortdurend in de weer zijn om mijnheers manie onschadelijk te maken.
Kom dus, en breng al je voorraad wilskracht en zwijgkracht mede. Je voelt, dat je
ditmaal niet kunt ontsnappen. Het vorig jaar heb je me overrompeld met je weigering:
‘dat je, goeder ouder gewoonte, in “de stille weken” niet uitgingt’. Weet je wel, dat
ik je eerst ten voorbeeld
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stelde aan mijn zondige ziel, en deze vermaande ook een retraite te houden? Maar
ze teekende appél aan, en beriep er zich op dat wij in den Haag toch den koers der
orthodoxie vaststellen. Wat te doen? Ik inviteerde de oude freule van Doornwijk, ‘la
maréchale du royaume de Dieu’ te dezer plaatse, en haar aide-de-camp dominee van
Lathem met zijn vrouw op een diner. Ze kwamen, vonden de invitatie allerliefst, het
gezelschap charmant, zelfs dat van registreerende heeren die Sam had uitgenoodigd,
zelfs dat van ter Kwelle. Deze was mijn protégé, gevraagd ter wille van broer Willem
uit Amelberg, die ter Kwelle naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, voor zoover ik
zien kan, als zijn heraut en wegbereider. Je hadt 't bij moeten wonen! Ter Kwelle is
een allersnoezigst socialist, ‘every inch a gentleman’, geestig prater en prachtig
violist. Ik zette hem naast freule van Doornwijk, liet dominee van Lathem mij zelve
voortdurend inlichten omtrent zijn wijk, en verbood Sam de politiek aan te roeren.
Het ging roerend-mooi. We hadden geen minuut een algemeen gesprek, wat een
diner bederft. Sam registreerde; ik wijkte; ter Kwelle charmeerde. Die rakker gelooft
aan niets, zelfs niet aan zijn socialisme of zijn viool, en badineert prachtig. Zijn
buurdame, ‘anglomane quand même’, genoot van zijn duitsche badplaats-verhalen;
haar puntje van den neus werd purperrood, wat allergenoegelijkst stond bij haar witte
haren. Zij was zóó met hem ingenomen dat hare maagdelijke beschroomdheid niet
naar z'n positie informeerde toen de heeren boven aan hun sigaar waren. En toen hij
's avonds op Sam's viool, door mij op de piano geaccompagneerd, een caprice van
Schumann speelde, zat zij, die muzikaal is als een gezouten haring, grootmoederlijk
te knikken. O, die onbetaalbare grap toen zij op haar digestie-visite mij kwam
catechiseeren! Liefst over het doen der goede belijdenis ook in ons gewoon verkeer.
Zóó:
‘Zie, lieve Lize, ik ben zoo dankbaar geweest, dat ik tegenover dien
deputé-socialiste - naam me ontschoten... toch geen familie?’
‘Ter Kwelle, protégé van mijn broer, den advocaat
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uit Amelberg. En, u begrijpt, ik plaatste hem met voordacht naast u.’
‘'n Lieve attentie! Enfin, ik ben zoo dankbaar dat ik tegenover dien... och, zijn
naam ontschiet me telkens... nu dien socialist, geen enkel beginsel heb verloochend.
Dat geeft zoo'n vrede in het hart. Ik denk dan altijd maar: ook onze Heiland zat aan
bij de farizëers en dat was voor hen zoo nuttig.’
‘Daarom juist plaatste ik hem naast u. En hij zal niet weinig geprofiteerd hebben
van uw gesprek.’
‘Dat herinner ik me niet meer zoo precies. Ja, even wilde hij zijn “grand cheval
de bataille” bestijgen, maar hij voelde wel dat dit niet ging tegenover mij. Och, men
voelt direct of er zielegemeenschap is, als men nauw met zijn geweten leeft. Neen,
als ik me goed herinner, liep ons gesprek niet over diepe dingen, maar ook in
kleinigheden verloochent een ziel, die naar de hoogere dingen dorst, zich nooit. Dat
is een genadige beschikking, waarvoor ik nooit dankbaar genoeg kan zijn.’
En daarmede ruischte ze weg. Maar, over ‘de stille weken’ geen woord. Zoodat
mijn arme ziel getroost was dat je bezwaar misschien modern, of roomsch of iets
anders is - maar zeker niet orthodox. Het kan me voor je spijten, kind. Intusschen:
een reden te meer om fluks naar den Haag te komen. Je orthodoxie blijkt reparatie
noodig te hebben. Doch we zullen het met zachte hand doen. Wanneer? Kom toch
bij
je brave Lize.
Daar komt je brief! Prachtig! Nog is Tholen niet verloren. Den Haag zal redden.
Alevel: je moet zelf komen. We moeten dien complotteur zelf te lijf. Mannen - maar
wie is hij? wie zijn zij? dat vergat je te schrijven - mannen zijn heel dapper tegen
brieven, tegen een vrouw kunnen ze niets. Je moet je dus aan het vuur blootstellen,
doch kunt op mijn hulp rekenen, en op mijn psychologie van den man. Ça ira.
Lize.
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[Hotel Den Ouden Doelen. Den Haag 25/7 '07.]
WelEd.Gestr. Heer Mr. L. van Overdinge.
Advocaat-Procureur, Amelberg.
Hotel Den Ouden Doelen.
Den Haag, 25/7 '07.
Amice.
‘Present, kapitein! De roode duivels zijn op de vlucht geslagen.’ Of: ‘Kapitein, de
Nautilus ligt gereed voor haar onderzeeschen tocht!’
Nu ken je me nog, hè? Jij was altijd kapitein, kapitein Leeuwenhart of kapitein
Nemo, net zoo vast als ik altijd je luitenant of je stuurman was.
Sinds 'n drie weken ben ik weer in Janropa, waar het veel grooter Janboel is dan
in Indië. Den eersten ochtend dat m'n auto vertrouwd met me deed, stond ik in dubio
of ik naar jou of naar Tholen zou tuffen. Maar je staat niet in den telefoongids. En
met m'n chauffeur me eerst gek te zoeken naar dat rampzalige Amelberg en dan te
krijgen: ‘meneer is naar de vergadering’, dank je hoor! want dat vergaderen is nog
jè hollandsche ziekte.
Dus ik naar Tholen. Kerel, dat moet je zien. Het zaakje ligt er nog net aan het veer
als in de dagen van Noach. Met m'n auto kon ik er natuurlijk niet terecht. Als ik m'n
handle opendraaide was je er ineens uit. Toen heb ik het met wandelen geprobeerd.
Dat kun je er zelfs niet. Twee stappen, en je bent er weer uit. Haha, wat 'n nest! Dat
haventje, die straatjes, dat stadhuisje! En ‘de Kolk’, waar onze Nautilus lag tusschen
de biezen. De Nautilus naar de maan, de biezen dubbel welig! Dat we in zoo'n
theekopje met water, meer dan eens op 't nippertje verdronken zijn! Jelui huis staat
er nog net zoo. Het onze is een manufactuurwinkel geworden, brrh! Je zuster was
uit, natuurlijk naar een vergadering, en de kornet, die me opendeed, keek zoo zuur,
dat ik, bij gebrek aan visitekaartje, haar niet mijn naam wou zeggen.
Doorgetufd, Zierikzee voorbij, heb ik in Haemstede jè duinlandschap ontdekt. Ik
rook dadelijk: hier zijn business te maken, en kocht er een honderd hectaren voor
een schijntje. Teruggekomen ben ik direct met Jhr. de Geyter,
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oudgast, confrère van onze Petroleum-Onderneming, gaan cijferen en ziehier ons
plan. We koopen de duinstreek van Schouwen op, leggen een electrische trein
Rosendaal - Tholen - Zierikzee - Haemstede, en fabrieken daar je badplaats, oneindig
mooier dan Scheveningen en Ostende.
Toen ik zoover was, ben ik naar Lize Lepelaer gegaan, je weet, onze wederzijdsche
vlam. Ze woont hier in de Javastraat, en is een prachtkatje met haar groen-grijze
oogen. Aan de Lepelaers dank ik after all mijn fortuin. Had, mijn voogd, notaris
Lepelaer mijn vermogen niet verspeculeerd, ik was nooit met een dollen kop naar
Indië gegaan en niet gerepatrieerd als commissaris van de Soemberdwari. Lize liep
dadelijk warm voor ons plan, maar heeft me beduid, dat niet ik maar Jhr. de Geyter
er zich voor moest spannen, terwijl ik als geldschieter achter de schermen kon blijven,
zooals nu gebeurt.
Ze heeft haar man opgecommandeerd ons te helpen. En Tullingh, die zich van
niets, ook niet van ons plan, wat aantrekt, heeft ons - hij is trouwens kantoorkruk,
zooals je weet - de prachtigste detailkaarten bezorgd, waarmee we ons voorloopig
ontwerp fluks in elkaar spijkerden. De Geyter is er mee naar Tholen en Zierikzee
geweest, waar ze hem als een keizer en koning hebben ontvangen.
Nu kom ik je vragen of jij als rechtskundig adviseur ons ter zijde wilt staan. Het
is wel gek dat je niet heelemaal kapitein zult zijn, omdat ik voor chef van de
intendance moet spelen. Maar je zult ons intellect wezen, en als zoodanig toch boven
ons tronen.
Je doet verstandig wat aandeelen te nemen, want het wordt een fameus zaakje,
zooiets als de Soemberdwari. Convenieert het je minder aandeelen te nemen - ook
goed. Je naam is voor Tholen en omstreken al een ton waard.
Geen bezwaren? Neen, laat Jantje Secuur ditmaal thuis. Zal ik aan de Geyter maar
zeggen dat je aanneemt, en binnenkort komt onderhandelen over je voorwaarden,
die natuurlijk worden geaccepteerd? Nu, als van ouds: ‘tot uw orders, kapitein’.
Uw stuurman Henri.
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[Amelberg, 28 Juli '07.]
WelEd.Geb.Heer H. Driellaert.
Hotel Den Ouden Doelen 's-Gravenhage.
Amelberg, 28 Juli '07.
Amice. Die schok, toen ik de eerste woorden van je brief las! Henri Driellaert terug!
Ik zag je weer opeens in den glans onzer heerlijke Thoolsche jeugd. Ik zag je weer
in je witte Engelsch-leeren zomerpak staan tegen de blauwe Eendracht, wandelen
langs de gouden Zeeuwsche tarwe. En dan zie ik je nog weggaan. 'n Mistige morgen
aan de pont. Aan den overkant wacht de stoomtram, het wonderding dat sinds een
paar jaar loopt. De knecht heeft je valies op de pont gebracht; Willem en Lize Lepelaer
hebben je schuw gegroet en zich wat teruggetrokken; de laatste stappen zijn voor
mij, je besten vriend. Ik spreek van elkaar veel schrijven, en jij je kop ineens energiek
terug: ‘Niet schrijven Bert! Ik kom geëerd terug of blijf weg. Maar schrijven verslapt,
verweekelijkt’. Jij was toen zeventien...
Hoe heb je woord gehouden! Commissaris van de Soemberdwari, dat is minstens
zooveel als vroeger ‘Bewindhebber der Loffelijke O.-I. Compagnie’. Maar al kan
een commissaris van de Soemberdwari met genoegen en passant een honderd hectare
onder Haemstede opkoopen, een electrischen trein aanleggen... Henri, dat gaat niet
‘zoo maar’! Een concessie, daaraan zit wat vast! Knoopte je al connectie aan met
groote finantieele lichamen, die het consortium zullen vormen? Ik veronderstel, dat
je subsidie of renteloos voorschot van de Regeering zult vragen. Je weet, dan kom
je eerst bij heel wat hooge oomes te biecht. Toezegging, dat provincie en betrokken
gemeenten ook op de een of andere wijze subsidie geven, is eerste vereischte, zal op
het Regeeringsvoorstel, om je onderneming te steunen, goedkeuring verleend worden
bij de wet. Verder moeten natuurlijk de verschillende spoorwegmaatschappijen
worden gehoord, op wier banen de nieuwe lijn zal aansluiten. Doch je weet dit
natuurlijk alles; en een commissaris van de Soemberdwari kan deze kleinigheden
gemakkelijk ‘beseitigen’.
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Ik me aan je onderneming verbinden? Hoewel ik het op den hoogsten prijs stel dat
je het eerst aan mij dacht, ik vrees. Kan ik de rechtskundige adviseur en in zekeren
zin bestuurder worden van zulk een reusachtige onderneming? Kan ik, die nu een
vijftien jaar niets deed dan burgerlijk- en privaatrecht, ineens uw juridische leidsman
in dezen worden? Jij zegt: ‘word het’ - maar ik antwoord: ‘Du sprichst ein grosses
Wort gelassen aus’. Daarbij, gezondegoïstisch gesproken, mag ik mijn positie, die
ik beetje bij beetje heb opgebouwd, prijsgeven voor het genot met een vriend te
mogen samenwerken? Had ik vrouw en kinderen, het heette roekeloos. Nu ik die
ongelukkig niet ‘ten mijnen laste’ heb, moet ik dubbel oppassen niet te verongelukken.
Dus vriend, laat me waar ik ben. En laat me m'n gebrek aan durf bemantelen met
het vrijwel hooggevoelende woord van den olijfboom, die niet tot koning wilde
gezalfd worden door de boomen des wouds: ‘Zoude ik mijne vettigheid verlaten, die
God en menschen in mij prijzen, en henengaan om te zweven boven de boomen des
wouds’?
Met hartelijken groet als van ouds
tt. Bert.

[Hotel Den Ouden Duelen. Den Haag 1/8 '07.]
WelEd. Gestr. Heer Mr. L. van Overdinge.
Advocaat-Procureur, Amelberg.
Hotel Den Ouden Doelen.
Den Haag 1/8 '07.
Amice. Neen, Bert, ik wist van ‘dit alles natuurlijk’ niets. Ik weet alleen dat mijn
vingers branden om die velden onder Haemstede aan te boren. Spruitende bronnen,
zeg ik je, beter dan van de Soemberdwari. Maar nu weet ik - èn of! - dat Jantje Secuur
hier nog huist en de lakens uitdeelt. Ik heb datzelfde Jantje in Indië de mooiste zaakjes
in handen van Engelschen, ja van Chineezen, zien spelen. Hier zweert hij bij 4%
pandbrieven, en laat kalm de aandeelen Soemberdwari naar het buitenland vliegen.
Hoewel, ik zal hem!
Neen Bert, de finantieele gros-bonnets blijven er buiten. Die villen je levend, waar
je bij staat. Dus geen consortium!
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Wat duvel, waarom anders ook dat latijn, als er geen luchtje aan is? En Jan en alleman,
provinciale, waterschapsen gemeentebesturen, spoorweg- en trammaatschappijen
moeten ja en amen zeggen; waterstaatsambtenaren en provinciale hoofdingenieurs,
burgemeesters, dominees en bakers, de heele weerlichsche rommel moet er zich mee
bemoeien, en er zeker 'n duit aan verdienen. Maar ik zal ze!
Wat had dat feeksje Lize toch 'n fijnen neus er mij buiten te houden! De Geyter
is nu de officieele aanvrager. Hij heeft verstand van dat gesabbel en gemarchandeer,
dat ze hier in Holland ‘zaken doen’ noemen. Ondertusschen blijft je stuurman aan 't
roer, en geeft het niet uit handen, nu jij, kapitein, 't niet wilt overnemen. Ik heb een
goede Amsterdamsche Bank op 't oog; de Geyter en ik nemen wat aandeelen; we
warmen de provinciale kassiers op, en de rest brengen we hier en in België aan de
beurs - want België moet er ook sterk bij geïnteresseerd zijn. En dan zullen we eens
zien of ik Jantje Secuur niet den loef afsteek.
Zeker, het kan spoken. Maar voor mijn weduwe is gezorgd, zal ik maar denken,
en mocht 't noodweer worden, olie genoeg aan boord, olie genoeg! Genoeg om Jantje
te verdrinken!
Boy, boy, 't zal zoo mooi worden. Sam Tullingh maken we president-commissaris,
alleen om zijn stiekum snuit te zien als hij ons presideert - en ook om Lize er bij te
hebben. Op het round-point van het ontworpen park te Haemstede heb ik al 'n mooie
villa voor mij in 't hoofd. Ik reserveer de andere terreinen voor Sam en Lize, voor je
zusje Dora, die, hoor ik, in Arnhem is getrouwd met Dr. Appelius - je zelf niet te
vergeten. Want je zuster Marie, die ik dezer dagen bij Lize zag, wil niets van het
plan de Geyter weten. Jammer. Doch ze draait wel bij, als onder Haemstede verrijst
een Nieuw-Tholen. Midden op 't round-point komt de beroemde pomp van Tholen,
ook het stadshuis, verder 'n haven voor onze jachten, oesterputten; en we hebben
weer als van ouds ons Tholen. Kapitein, we zullen er leven als God in Frankrijk!
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Zijn er ook dagen dat je nìèt vergadert? Geef op de data, wie weet of de chauffeur
Amelberg toch niet vindt.
Tot je orders, kapitein!
Stuurman Henri.

[Amelberg, 4 Aug. '09.]
WelEd.Geb. Heer H. Driellaert.
Hotel Den Ouden Doelen, 's Gravenhage.
Amelberg, 4 Aug. '09.
Amice. Is het eerst drie dagen geleden dat je auto mijn équilibre wegtoeterde? Ik zat
in een juweel van 'n proces over het Haalthemer Kerkpad tusschen kerkvoogdij,
gemeenteraad en dorpsheer, een prachtige worsteling tusschen de drie machten: kerk,
staat en verkregen rechten om de suprematie over Haalthem - en je Spijker heeft
alles weggebazuind. Ik zie je nog steeds stappen uit je Spijker, breed en bruin met
hoekige heerschersgebaren, of 's avonds op de veerpont in je lange generaalsjas
stijgen in je Spijker, die staat te trillen en te razen om haren Napoleon door den
donkeren nacht mee te sleuren... Quien sabe, naar zijn Tuilleriën of zijn St. Helena?
Gek toch, dat 'n mensch zich zoo door ‘accessoires’ laat ‘bestimmen’, en die staat
aan te gapen als een koe.
Want ‘es ist eine alte Geschichte’ voor ons Hollanders dat een jongman van zessen
klaar in den Oost zijn fortuin maakt, ‘und doch bleibt sie immer neu’. Je waart toch
nog de oude Henri - neen, je bent een nieuwe held, een reus die nu goedig wat komt
spelen met ons, Lilliputters. Wij zeggen: een jonge man met dat enorme fortuin heeft
genoeg te doen het goed te beheeren, en jij lacht: net een sommetje om een aardig
zaakje op touw te zetten! En koopt dan vast een honderd hectare onder Haemstede,
neemt voor twee ton aandeelen in je fantastische onderneming en praat over die vijf
à tien millioen, door Amsterdam en Antwerpen te nemen, als over een peulschilletje.
‘What a glorious day we had!’ Je ijsbeerdet door mijn bachelors-woning - en ik
zag hoe klein ze was. Ik, die ze toch gekocht had als ‘een kapitale heerenhuizinge
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voorzien van alle gemakken’, zooals de veilingsbiljetten, en volgens Amelbergsche
begrippen volkomen terecht, ze hadden genoemd. Toen ik je vertelde dat mijn oude
vlam, je Bredasche nicht, Co Driellaert hier was getrouwd met mijn confrère, Willem
Lepelaer, wou je de auto laten voorkomen - en ze woont twintig stappen van me af!
En oho, die visite! De prachtigste comedie, die ik ooit bijwoonde. In de wandeling
heeten hier Co en Willem: De Gouverneur-Generaalsche en het Offerlam. Zij toch
‘is in hoogheid gezeten, om met wijs beleid het schip van staat door de branding in
de veilige haven te brengen’ en hij is hare uitvoerende macht. Doch, ondank is ook
Amelbergs loon. En zoo leeft zij, de miskende, in halven rouw, en heeft zij maar één
gesprek, de zucht van de ‘vermoorde onnozelheit’:
Die zorght, en waeckt, en slaeft, en ploeght, en zwoegt, en zweet,
Ten oirbaer van het lant een lastigh ampt bekleet,
En waent de menschen aen zijn vroomheit te verbinden,
Zal zich te jammerlijck in 't eindt bedrogen vinden
Van 't wispeltuurigh volck, dat, veel te los van hooft,
Genooten dienst vergeet, en 't ergste liefst gelooft.

En jij, wien het kleinsteedsche geheel vreemd is, komt daar nu in die martelaarssfeer
binnenvallen, ja, heel gentlemanlike, maar als een explosie van joyeusheid. Dat
contrast van jelui - bij die overeenstemming. Beiden de vorstelijke Driellaert-gestalte,
beiden de groote, bruine oogen, beiden de gratie van het groote gebaar. Zij, bleek,
languissant, met klachten in de omfloersde oogen en bittere lachjes om den fijnen
mond, ‘la reine en exil’; jij, bruin en, trots je grijzen krullekop, jong en bewegelijk,
een Vlaamsch: ‘leve de leute’ om je snorretje, in je oogen, in je stem, tot in je teenen,
die je ziet bewegen in je bruine schoenen, waarboven je groene kousen komen kijken;
zóó absoluut haar contrast, dat jelui uiterlijke overeenstemming komisch werkte. Zij
informeert op déplorabelen toon naar je ontberingen in Indië - en jij lacht om die
arme Hollanders, die eeuwig op weg zijn naar een vergadering. Zij zucht over den
naren partijstrijd, die zelfs vrienden van elkaar vervreemdt (dat
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was voor mij) - en jij roept: ‘Partijen, Co? Er is er altijd maar één, de mijne!’ Zij
weeklaagt dat het je moeilijk zal vallen een werkkring te vinden, omdat men je groot
vermogen en vele verdiensten natuurlijk zal miskennen - en jij verzekert al een
prachtig zaakje op touw, en werk voor drie te hebben. Zij bejammert het dat haar
Willem het hier te volhandig heeft met goed, en dus met ondankbaar werk, om je te
helpen - en jij vertelt grappig hoe je, als administrateur, gewoonlijk precies het
omgekeerde deedt van wat je commissarissen hadden geschreven, en daardoor je
onderneming redde. Kortom, je bracht zooveel zuurstof in die wat hummige
martelaarssfeer, dat het de goeie Cor naar het hoofd steeg. Ze dorst je uitnoodiging
voor een autotochtje niet aannemen, zeker als ze was dan uit haar rol te zullen vallen,
en bang, zoo alles te zullen verliezen. De stakkert, had ze het maar eens gedaan!
Eigenlijk is ze de gezellige zus, die te onzaliger ure zich zelve heeft aangesteld tot
Gouverneur-Generaal van alle machten in hemel en op aarde. Tenminste haar Willem,
die precies zooveel te weinig, als zijn zuster te veel initiatief heeft, kan ik er niet van
verdenken. Hoewel dit voor haar te wenschen ware; want je laat gemakkelijker
schieten wat een ander je, dan wat jezelf je wijsmaakte.
Nog aardiger dan die tragisch-komische visite was onze autotocht, naar 't
Harmelink. Uit een terloopsche uitlating had je opgemaakt dat ik groot-grondbezitter
moest zijn, en hoewel ik mijne boerderij met ‘lanterskamer’ tot de ware proporties
zocht terug te brengen, je maakte er dadelijk een onderneming van, groot zooveel
duizend bouw.
En och, je ontzetting toen je de werkelijkheid zag! Er moesten dennen zijn, en
over mijn bescheiden aanplanting heen wilde je het enorme dennenbosch van het
Weeshuis annexeeren. We wandelden door mijn eikenlaan, en je vroeg of dat daar
de eiken waren, het bosch in de verte, waaruit de kasteelspits van Hemhuyzen kwam
kijken. Ik keek tevreden naar mijn weide en jij noemde de vijftigmaal grootere, wel
aan twintig eigenaars toebehoorende Enk
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‘een aardig lapje van 't Harmelink’. Tot je, met onze maat willende meten, je ging
verbazen over elken duim gronds en elk struikje, als ‘ook al’ behoorend tot 't
Harmelink. En je, toen dat evenmin ging, in de ‘lanterskamer’ vanzelf begon mijn
verzwegen bezwaren tegen je plan op te ruimen. Ik dacht natuurlijk dat de
stoomtrammen van Bergen op Zoom naar Tholen, en van Rotterdam naar Zierikzee
reeds voldoende in het verkeer voorzagen? Zeker, in het hobbelebobbel-locaalverkeer,
maar niet in het internationaal; daarvoor moesten electrische sneltreinen in een half
uur van Rozendaal naar Haemstede vliegen. Ik zat natuurlijk met dubbeltjes te cijferen
en daarvan waren er teveel noodig. Maar ik moest immers met ponden rekenen, en
de koe bij de horens vatten, nu het geld zoo erbarmelijk goedkoop was. En ten slotte
rekende ik natuurlijk: Amsterdam heeft zijn duinstreek om Haarlem; den Haag in
Scheveningen; België heeft Knocke, Heyst, Ostende; de Zeeuwen konden naar
Domburg en Vlissingen gaan; voor wie was dan Haemstede? En toen kwam je
prachtige troefkaart: Haemstede werd de badplaats van Brabant, en derhalve een
bloeiende. Want Brabant was niet meer het boersche, barbaarsche,
zuur-bierdrinkersland van vroeger, maar ons toekomstland. Een prachtig zich
ontwikkelende landbouw, met een ongelooflijk-bloeiende industrie - de mogelijke
mijnbouw niet te vergeten - verzekerden Brabant een bloeitijd, als Holland heeft
gehad in de zeventiende eeuw. En voor dat rijkgeworden achterland nu een eigen
badplaats te scheppen, wie dat aanpakte, kreeg ook de millioentjes die er aan vastzaten.
En terecht - want hij maakte van die schadelijke, moeilijk vast te leggen
duinzand-vlakten prima-prima-bouwterrein.
Zoo redeneerde je in de lanterskamer van 't Harmelink. Je kondt mij het geloof
niet geven, maar ik genoot en bewonderde. Want er is in je waagstuk veel
aantrekkelijks. Wat zijn wij bang, bij jou vergeleken! Wij verzekeren ons tegen elke
denkbare schade, en mompelen dat het moeilijker is geld te bewaren dan geld te
krijgen. En jij lacht dat het makkelijker is millioentjes te verdienen, dan
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een mooie gelegenheid te laten loopen. Nog eens: dank voor je genereus aanbod.
Doch ik moet te Amelberg blijven; een mensch moet zich niet boven de macht zetten.
Wat voor jou vanzelf sprekend is, lijkt mij al te wonderlijk. Dus ik blijf hier, en jij
komt nog wel eens hier. Je chauffeur weet nu den weg, en met een auto zoek je liefst
de verste vrienden op. Kom dus vaak; je houdt zoodoende je chauffeur zoet, betoont
de noodige égards aan je oudkapitein en verkwikt je vriend
Bert.

['s Gravenhage, 4 Augustus 1907.]
Mevrouw Th. Appelius - van Overdinge,
12 Rijnkade, Arnhem.
's Gravenhage, 4 Augustus 1907.
Lieve Dora.
Wat blijven wij, menschen, toch dwaas! Maakt iets ons onrustig, wij gaan rust zoeken
bij menschen, die met hunne onrust de onze vermeerderen. Hoe dikwijls heb ik de
vraag van Job bewonderd: ‘Als Hij stilt, wie zal dan beroeren, en als Hij het aangezicht
verbergt, wie zal Hem dan aanschouwen?’ Doch, moet ik zoo iets in praktijk brengen,
weg is het, en mijn geheele christendom schijnt me een literaire fijnproeverij,
aesthetisch egoïsme, hoogmoed in het kwadraat. Want nu weer - Hem vroeg ik niet
mij te stillen, en ik dwong toch Hem te mogen aanschouwen, hoewel Hij zich verborg.
En het resultaat: dubbele onrust en dubbele duisternis.
Je weet (ik schreef je het gerucht) wat Tholen bedreigt. Ik mag dat niet lijdelijk
aanzien, en vraag Lize: of Tullingh er den minister niet eens over kan spreken? Lize
antwoordt dat ik direct zelf moet komen. Ik ga boven Antje waarschuwen, dat zij
een paar dagen toezicht moeten houden op Hanna en het huis, en vertrek den
volgenden morgen.
Lize haalt me af, en dadelijk zitten we in een Atax. Ik reed voor het eerst in een
auto, en vond het zoo verrukkelijk dat Lize het uitschaterde. Zoo knusjes zit je daar
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bij elkaar dat we dadelijk onze jeugdherinneringen opdiepten en vergaten dat we
elkaar in geen jaren gezien hadden. Op eens vroeg ze, of ik wel wat toiletten bij me
had? Ik schrok, want mijn lila zijden had ik natuurlijk thuis gelaten. Behalve mijn
blauw wandelpak, had ik alleen mijn prune-japon en 'n enkele lichte en zijden blouse.
‘Dan direct naar Hausmann, Marie. Overmorgen komen er wat vrienden ten eten,
en jij, rond blondje met je prachtige blauwe oogen, jij moet een licht groen avondtoilet,
kindje...’
‘Maar Lize, ik kom hier alleen voor..’
‘Voor Tholen, eerwaarde moeder, dat weet ik, niet voor zondige menschen als
Sam of ik. En je zult ook overwinnen, want je bent het liefste vrouwtje der wereld.
Maar zelfs de liefste vrouw der wereld moet in den Haag gekleed gaan en dus...
chauffeur, rijd even bij Hausmann aan, ja, in de Veenestraat.’
‘Maar, denk er aan: ik ben al vijf-en-dertig-jaar.’
‘De mooiste leeftijd - was ik niet zoo zeker van mijn sul van een Sam, ik waagde
het niet je thuis te brengen.’
‘Je brengt me toch niet naar een duur magazijn?’
‘Opruiming, kind. We koopen alles op een opruiming. Ik kocht Sam op een
opruiming van oude inspecteurs, en Henriëtte vond Karel op een opruiming van oude
studenten. Je zult eens zien, voor een prijsje gaat alles in den Haag.’
Werkelijk had ik in één dag een mooie groene japon en niet duur, zoodat ik er
maar niet aan moet denken hoe de naaisters zijn afgejakkerd en of de zijde zich zal
houden. En nu ik ze enkele malen aanhad, kan ik niet begrijpen dat ik het zonder had
willen doen. Want, ja, het diner is er al geweest, en ik zat... raad eens wie mijn
tafelheer was? Henri Driellaert, de speelmakker van Bert, de zoon van den
kantonrechter. Ja, jij hebt dat niet zoo meegemaakt, jij waart een jaar of zes jonger,
maar het was verschrikkelijk toen het bleek dat zijn vermogen door notaris Lepelaer
was verspeeld, en hij in Indië zijn fortuin moest gaan zoeken. Even verschrikkelijk
als het nu mooi
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was, dat hij schatrijk teruggekeerd, Lize dadelijk opzocht en deze hem als van ouds
plaagde, nu met zijn jong gezicht en grijze haren. Want ze plaagt letterlijk iedereen.
Haar goeden Sam, die met zijn glad hoofd en donkere snorren wel iets van een
zeehond heeft, maar met zijn blauwe oogen haar flink stuurt. Ook Henri, die met zijn
Indische, loome intelligentie haar soms rake reparties geeft, die toch niet boos maken
omdat ze komen uit zoo'n goedig, bruin gezicht. En mij niet te vergeten, die nooit
wat heb te antwoorden en dan word geplaagd door mijn esprit d' escalier. Alleen
plaagt ze niet Henriëtte en Karel. Vreemd, maar het is alsof die drie medelijden met
elkaar hebben. Tegenover ons heeft ze haar air de marquise. Heusch, zoo is ze. Dat
lichte, hoog gekapte haar, die spottende, grijze oogen, even opgewipt neusje, en even
gekrulde lippen het is alles ongelooflijk echt. Ze heeft een japon, heel correct van
coupe, maar door veel kant en grelottes gewild-flodderig, en als ze daarmee nu in
een hooge fauteuil gezeten, of liever in een hoekje daarvan genesteld, als een jong
poesje begint te plagen, dan zie je jeugdige staartpruikjes dansen op een
Mozart-menuet en hoor je in haar lachen de aanminnige, onbewust-egoïstische
frivoliteit der achttiende eeuw.
Maar tegenover Henriëtte en Karel laat ze haar air de moquerie varen. Dan wordt
haar neus rechter, haar oog donkerder. Dan is ze meer de moeder, ook meer moede,
en gelijkt ze erg op Henriëtte. Die is mooi, een prachtig onschuldig, rond gezichtje,
met o! zulke frissche lippen en een gratie, een gratie! Maar in haar grijze oogen kan
het wonderbaar spoken. Soms hangen daar donkere nevels over een afgrond van
wanhoop; dan sidderen daarin vreugden, die ik zelfs niet weet te benaderen; en een
enkele maal ook staan ze star van napoleontische wilskracht. Doorzichtig is zij me
nooit, en ik geloof dat ze het moeilijk met zichzelf heeft.
Mr. Karel van Daveren, die bij de rechterlijke macht gaat, is bang voor haar, wat
ik best kan begrijpen. Hij is bang dat hij haar frêle schoonheid zal breken, want zijn
bewondering daarvoor is het echtste in hem - bang, dat
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hij haar niet begrijpt, maar zij hem wel; bang ook, dat zij hem genomen heeft, en hij
niet haar; bang zelfs, in zijn beste oogenblikken, voor zijn bangheid. Hij is zeer
sympathiek, bleek, met blonde snor, en met helder blauwe oogen, maar die er altijd
uitzien alsof ze geweend hebben. Hij heeft zeldzaam mooie handen, slank en flink,
maar vrouwelijk van gebaar, gracelijk. Ik heb verbazend medelijden met hem; want
hij is zeer ontwikkeld, leeft zeer bewust, maar heeft geen tegenwicht in geloof, in
kinderlijke overgave, zoodat hij mij altijd doet denken aan den rijken jongeling dien
Jezus beminde, en dien hij toch ongetroost moest laten heengaan.
Ook Henriëtte heeft geen religie, voelt zelfs het gemis niet als Karel, die dit tracht
aan te vullen met salonsocialisme en muziek, wat zij ‘innig burge’ vindt. Ze gaat
ook wel naar de kerk, neemt Karel mee, en catechiseert dan heel gedecideerd ‘dat
het tot je standing behoort niet heelemaal met de kerk te breken.’ Dat ze echter dit
soort van religie moet verliezen en verfoeien, om tot ware religie te komen ziet ze
niet in. Niet omdat ze daarvoor te dom is, integendeel, maar omdat ze haar inzicht
voor andere dingen noodig heeft en verbruikt. Voor wat? Ik weet het niet. Ze kan en
is wat ze wil, maar wat richting geeft aan haar wil, blijft mij 'n raadsel.
Sam is de eenvoudigste. Het is curieus hem 's ochtends een paar bijbelwoorden
en het Onze Vader te hooren lezen. Saai, krakerig - en toch goed en echt.
‘Ik behoef me daarover voor jou niet te verontschuldigen’ zei hij na den eersten
keer, ‘mijn vrienden zijn er mee uitgescheden, en Lize vindt dat ik het doe als 'n
verkouden kikker - maar ik kan het niet laten. Schoon tafellinnen, beleefde omgang,
grondwet, en stijl in je leven is evengoed conventie als dit, evengoed conventie als
dat je “goeden morgen” zegt. Maar die domme dominees met hun politiek en dogma's
hebben deze conventie in miscrediet gebracht. De roomsche conventie komt niet in
aanmerking en de calvinistische is te compact en doodsch. Zonder kan ik evenmin,
en dus zeg ik maar: “excusez du peu”. Hoewel
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dat weinige nog te groot is voor een mensch. En zoo draaf ik het vervelende leven
door, benieuwd naar een beter’.
‘Nu hoor je, Marie, wat een beer van een man ik heb, die aan het ontbijt ons al
verwijt dat we hem vervelen. Kan ik Henriëtte nu kwalijk nemen, dat ze zich
verslaapt?’
‘Verveling, lieve dames, is een bewijs van geestesaristocratie, mits de toekomst
je niet verveelt. Geestesdemocratie is het leven lekker oppeuzelen zonder toekomst
te hebben - en of u het gelooft of niet: wij zijn gewoonlijk te democratisch.’
‘En als Henri ons straks met zijn auto komt afhalen voor een tochtje naar Zandvoort,
zijn we dan democraten?’
‘Dat hangt er van af of dit u op het juiste moment verveelt. En hiermede: prettige
rit, ik ga naar het kantoor.’
‘Registreer en verveel je betamelijk, Sam!’
Henri verscheen en de rit was verrukkelijk. Trouwens we bezoeken voortdurend
al onze badplaatsen, waarvoor hij zich zóó interesseert, als wil hij in Indië badplaatsen
gaan exploiteeren. Ik luister dan maar niet en geniet van de rustgevende zee, terwijl
hij en Lize zich geen oogenblik vervelen. Ik eigenlijk ook niet, hoewel ik telkens
denk aan Tholen. Henri interesseert zich zeer voor het geval en heeft beloofd Jhr. de
Geyter, die de hoofdaanlegger schijnt, er over te spreken. Doch voor mijn bezwaren
schijnt hij weinig te voelen. Met den minister te spreken geeft niets, zegt Sam. De
concessie is zoogoed als verleend. Het eenig-mogelijke is nu zooveel bezwaren in
den weg leggen, dat het plan niet kan verwezenlijkt worden. En mijn bezwaren noemt
men gevoelsbezwaren. Sam vindt het geld het hoofdbezwaar, waarover Henri echter
lacht. Deze redeneert met mij tenminste ernstig over mijn bezwaar. Hij voelt veel
voor Tholen, doch die Jhr. de Geyter schijnt onverbiddelijk.
Zoo zit ik hier als een vorst die wordt geamuseerd in zijn ballingschap. Ik wil
telkens naar Tholen terug, maar bedenk dan dat ik juist ter wille van Tholen hierheen
kwam. Wil ik naar den minister, naar Jhr. de Geyter, men laat me voelen dat één
mensch, één opinie in zulk een zaak van ‘algemeen belang!’ niets beteekent. ‘Ja, als
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je nu kwam in naam van de geldmarkt’ zegt Sam, ‘maar in naam van je liefde voor
Tholen - neen dat verstaat niemand hier.’
Zoo laat ik me hier uitlachen, bepraten, amuseeren, en vrees dat ik ondertusschen
niets win. O neen, het is of ik allerlei verlies. In zoo'n groote stad wordt Tholen zoo
klein, wordt een mensch zelf ook klein, en mijn bezwaren ook zoo klein. De stroom
des levens is zoo sterk dat men zich maar mee laat drijven, als een doode visch. In
Scheveningen begrijp je dat een mensch kluizenaar wil worden. Trouwens, we komen
er niet veel. 's Morgens dwaal ik wel eens alleen door de Boschjes of over eenzame
duinen - verrukkelijk. Toch zelden, want 't wekt heimwee naar Tholen. Doch wil ik
dan gehaast terug om het bestuur uit Antjes handen te nemen en weer heelemaal en
enkel Thoolsch te zijn, zoo schijnt me dit ‘Fahnenflucht’ en ondankbaarheid tegenover
de vrienden hier.
Hoe gaat het jelui allemaal? (Ik maak geen excuus dat ik zooveel schreef over de
Tholenaars en mezelve: wat elkaar liefheeft, hoort nooit genoeg van elkaar). Is Phili
nog zoo origineel? Roept ze nog 's nachts het heele huis bijeen om haar te zien
stampvoeten midden op haar kamer: ‘ik kan niet slapen, ik kan niet slapen!’ En laat
ze nog 's morgens de heele ontbijttafel dansen als de Rijnmuggen haar zoo staken
dat ze niet kan stilzitten en wel moet schreeuwen: ‘negentien pukkels! negentien!’
en kan ze nog zoo ineens haar armen om je slaan: ‘ik hou toch zooveel van u,
zooveel!’ ‘Hoeveel dan wel, Phili?’ ‘Zooveel als de heele vacantie’. En heeft die
voortreffelijke Appelius - overigens de beste paedagoog van de wereld - nog absoluut
niets over haar te zeggen? Nu het heeft den tijd vóór ze bij hem op het Gym komt;
ze moet eerst negen worden, en maak ze geen dagje ouder en geen grein geleerder
dan het kind is.
Bertie, is die nog altijd zoo'n theoloog? Weet je nog hoe hij mij zijn kroesje melk
voorhield met de mededeeling: ‘engeltjes hoofd gestooten.’ Wat bleek? Juf had
verteld, dat als het zoo rommelde aan den hemel de engeltjes hun
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hoofdjes stootten, en Jans, dat de melk zuur was geworden omdat het zoo geonweerd
had. De conclusie lag voor de hand: als de melk zuur is geworden, hebben de engeltjes
hun hoofd gestooten.
En ook nog hoe hij zuchtte: ‘ik wou dat ik maar bij zusje in den hemel was’. Wij
keken geroerd op, maar werden wat ontnuchterd toen er volgde: ‘dan hoefde ik geen
eieren te eten.’
Ja, dat is al weer bijna een jaar dat Toosje heenging. ‘In het huis mijns vaders zijn
vele woningen’, hoe heerlijk is dat! Als ik aan haar denk, is het of ik een blauwen,
witgewolkten hemel zie of kamperfoelie ruik, en voel ik me zoo rustig. Denk ik aan
Phili en Bert dan lach ik en zucht ik - want het leven is een gevaarlijk glijbaantje.
Als Phili grooter is, moet ze eens met Sam kennis maken. Hij zal verrukt zijn haar
hartgrondig te hooren mopperen: ‘ik vind het hier zoo vervellend’. Hoewel als ze
grooter is, zegt ze het misschien niet meer. Arme, groote kinderen!
En je ‘groote jongen’, bromt hij nog al? Want als Appelius bromt, is hij in zijn
knollentuin. Als hij zoet is en lief doet, heb ik zoo'n medelijden met hem. Dan kan
hij het leven niet aan. Maar als hij bromt en moppert en pruttelt, schijnt voor hem
de zon, en zit hij te zingen aan de levensstroomen. Heerlijk dat we elkaar tenminste
zoover kennen dat ‘things are not as they seem’. Heelemaal elkaar kennen, neen, dat
doen we niet; en gelukkig. Want het mysterie in den mensch dat hebben we lief, niet
het openbaar-bekende. Daarom ben ik ook aristocraat, en vind, met Sam, dat een
geestesdemocraat geen mysterie meer heeft om te aanbidden.
Naar jou behoef ik niet te informeeren, nu ik naar je jongens heb geïnformeerd.
Dat de moeder toch de vrouw, de echtgenoote, enfin alles zoo onttroont en in de
schaduw stelt. Als de godsdienst uit 's menschen hart voortkwam, is de dienst van
Moeder Maria onvermijdelijk en waar, want hoe oud we worden, we liggen allen op
de knieën voor moeder. Gelukkig dat de godsdienst niet uit het hart komt, maar van
boven, uit den hemel. Hoewel daar juist de
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moeilijkheid begint. Ik voel me vaak zoo wanhopig diep beneden Christelijk peil ‘und man schliesst von sich auf Anderen’.
Dag, lieve Dora; deze werd nu toch te lang? Lange brieven schrijven wordt heusch
een zonde van me. Maar het is wel eens prettig te zondigen - tenminste als je er een
ander geen kwaad mee doet. Wees dus maar goed op me. Maar nu ook geen woord
meer.
Marie.

[Amelberg, 5 Augustus 1907]
Mejuffrouw M. van Overdinge,
p/adr. WelEd. Gestr. Heer Mr. S. Tullingh,
373 Javastraat, 's Gravenhage.
Amelberg, 5 Augustus 1907.
Beste Marie. Nu je in den Haag logeert, denk je de beschikking te hebben over al
het nieuws? Mis, poes! Ik wist alles.
Ik wist dat Henri Driellaert is gerepatrieerd, rijk als een Indische prins, en dat hij
je bij Lize Tullingh gezien had. Ik wist ook dat Jhr. de Geyter en jij hemel en aarde
bewegen om een concessie voor lijn Tholen - Haemstede te verkrijgen en te
verhinderen.
Ik weet ook nog veel meer, dingen die jij b.v. absoluut niet weet. Wat dat is? Ja,
zoo vraag je de boeren de kunst af.
Neen, dat zeg ik je niet. Maar wat ik je wel zeg, zusjelief, is, dat ik me bezorgd
ga maken over je uitbottende vlindernatuur. Dat zit me nu al weken in die ‘lichtzinnige
hofstad’, gaat uit, dineert, flaneert en badineert met de deugzame Lize.... welja,
waarom niet? ‘Meine Mittel erlauben mir das!’ En alleen omdat je, een tweede Kenau
Hasselaar, je wilt opofferen voor je vaderstad en zegt: ‘Lieber ein Ende mit Schrecken,
als ein Schrecken ohne Ende’.
Trouwens ik denk wel dat je met den schrik zult vrijloopen. Tenminste als die Jhr.
de Geyter zijn plan wil doorzetten zonder subsidie van provincie en gemeenten.
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Hoewel, heel zeker ben ik ook niet. Er zit groot kapitaal achter, en daartegen sta je
machteloos.
Ik ben 't met je eens: voor Tholen zou 't een ramp zijn. Nu is Tholen in zijn soort
wel iets. Gaat echter het plan door, het verliest zijn soort, zijn karakter en krijgt er
niets voor in de plaats. Enfin, we moeten afwachten, en God niet willen
‘schulmeisteren’.
Weet je wel, dat ik het ten slotte toch 'n croquante versnapering vind, jou daar zoo
bezig te zien met 's Lands Belang! Het moet je me dunkt goed afgaan, dochter van
je vader. Met besten groet, je liefh. broeder
Bert.

[Tholen, 5 Augustus 1907.]
Mejuffrouw M. van Overdinge,
p/adr. WelEd. Gestr. Heer Mr. S. Tullingh,
373 Javastraat, 's Gravenhage.
Hoog EelAchtbaare Juffrouw.
Tholen, 5 Augustus 1907.
Als dat ik mijn plig vervul en UEe laat weeten dat ik nog gezond en vrisch ben en
Hanna ook. Behalve Naatje die kiespijn heef gekregen met de stoep zegt ze en die
valsche wind. Hoewel ik dat niet meen, want een schoonmaakster krijgt geen kiespijn
als ze de stoep een goede beurt geeft. Nu, daar wil ik nies van zeggen - de stoep was
brandschoon, maar daarover komt geen kiespijn. Ik heb haar Sanderspillen gegeven,
want die hebben mij zoo goed gedaan tegen de buikpijn, zoodat met Godts hulp
Naatje wel weer opknappen zal.
Maar met de elktrieke tram is het maar bedroef. Juffrouw Lampse, van hier schuin
tegenover heeft me op straat tegenhouwen. UEe weet ze is godtzalig en kundig in
het Woord en was net op weg naar der broer de ouderling de bakker die zulke
overheerlijke krentebollen maakt en dien dikken neus heeft - hoewel hij zichzelven
niet heef gemaakt. En toen zeg ze ‘Juffrouw Antje want ze weet dat ik door UEes
goedheid nu geen dienstbare meer ben maar bij UEes inwoon als ondergeschikte,
die vrij is met eigen boeltje en door Gods genade heel knap UEe
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begrijp ik spreek hier van mijn eigen boeltje dat dat knap is. Juffrouw Antje, zeg ze,
mag het zoo nog met uwes gaan? Wel juffrouw Lampse, zeg ik, hoe zou het met me
gaan? Zoo tusschen de buitjes door en wat zal je anders doen als loven dat genade
je bewaart?
Wel ja, komt ze, ik zeg altijd heden mooi morgen hooi maar kom daar eens om
bij dat teugeswoordige onbegenadigde hoopje waartusschen wij moeten krukkelen
want leven kun je 't niet noemen. Nou juffrouw Lampse, zeg ik, als u met den
godzaligen Luiken begint, die wist het wel: al wat het oog beziet is 't prinsepaalste
niet. Want UEe weet wel ik heb de godzalige man georven van Keetje Doela en die
had hem weer van haar nicht. En hij heeft dat boekje zelf geschreven heel anders als
teugeswoordig nu ze maar alles drukken, wind zaajen ze en storm zullen ze oogsten
en hij staat er zelfs voor in. Och zoo bevindelijk en zoo mager het is een troost voor
een opmerkelijke ziel den stakker aan te zien, maar daarmee wil ik van de dikken
afblijven want God heeft zijn volk overal, ook onder de dikke. UEe weet wat was
Keetje Doela niet dik. Maar of juffrouw Lampse nu jeloers was van men Luikentje
of van iets anders, ineens zeg ze juffrouw Antje hebt uwes het al gelezen in het Woord
van de elktrieke trem?
Juffrouw Lampse zeg ik, u doet me schrikken, ik wou juist naar Swaters die heeft
zoo'n eksellente boenwas voor mijn kabinetje en daar spreek uwes me zoo over straat
over de elktrieke trein en het Woord.
Juffrouw Antje, het wordt een elktrieke trem zeg ik u, juistement zoo over de
straat, en uwes zult niet meer naar Swaters en ik niet meer naar mijn broer den
ouderling kunnen.
Maar juffrouw Lampse zeg ik, u doet me beven op de beenen en dan nog van het
Woord.
Ja, zeg ze, vraag dan maar licht bij Nahum het tweede kapittel het vierde veers of
het vierde kapittel het tweede veers, daar wil ik af wezen. Dan zeg ik zal het het
eerste zijn want Nahum heeft maar drie kapitteltjes als ik welheb, hoewel een mensch
kan zich vergissen op straat.’
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UEe begrijpt dat ik niet naar Swaters ben gegaan en er mijn Keurtje op heb nageslagen
en zoowaar het staat er.
De wagens rasen door de wijcken, sy loopen gins en weder op de straten: hare
gedaenten zijn als der fackelen, sy loopen door malkanderen henen als de blicksemen.
Hoe vin UEe zulke gave der prophetyen het is of Nahum hiernaast op de
Langestraat woont 'tis zonde dat ik het zeg.
Ik ben er puur stil onder geworden en heb voor alle zekerheid twee Sanderspillen
genomen. UEe moet dat maar niet zeggen aan dominee, anders preekt hij er over,
over die wagens in de straten. En dan komen er nog minder menschen onder het
Woord, want ze lijken rebelsch van het elktriek. En onder het Woord is de eenigste
plaats waar je niet hoort van het elktriek en dat moet zoo blijven. Als je de menschen
snachs kon hooren denken 't is zonde dat ik het zeg maar de waarheid staat hier ook
buiten de deur, maar als je de gedachten kon hooren want zooals het Woord zegt de
nacht aan den nacht toont wetenschap dan zou UEe zien dat ze denken aan elktriek.
Het is nu al zoover dat ze hier leven als de Israelieten en de Philistijnen of als de
keezen en de paterjotten waarvan mijn vader vertelde dat ze leefden als de hond en
de kat. Dat komt ook uit met den naam Kees zoodat u ziet dat ik u geen oudwijfsche
fabelen vertel als het Woord waarschuwet. Hier schelden ze nu elkaar uit voor Draaiers
en Vasten. Ik zeg dat vasten net als de mis een vervloekte afgoderije is en dat draaien
precies tegen het Woord ingaat, allevel draaiers int netuurlijke moeten er zijn zooals
u kunt zien aan die zwarte stoel in uw beste kamer die we trouw luchten. Hanna zeg
dat die scheldenaars zoo heeten naar de brug voor het elktriek en dat de Philistijnen
hem open willen draaien en de paterjotten hem vast willen hebben. Waaruit een
mensch al kan zien dat de Heere hen verward heeft in hun eigen raadslagen, want
als de brug vast is kan er geen schip meer door de Eendracht en als de brug
opengedraaid is kan de elktrieke trein er niet over. Maar als UEe nu snachs als
niemand het hoort de Hoogen eens wou onderwijzen over Nahum het tweede
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kapittel het vierde veers. Want onze Heere heeft ook wel Nicodemus snachs
onderweezen in het Woord en dat was ook een Hoogheid. Zoodat nu heb ik mijn
plich volbrach maar als UEe er maar niet over spreek met onzen dominee want in
de kleine profeeten is hij niet zoo beezig maar als hij er nu ingeleid werd zou hij de
elktriek danig kapittelen want hij is een godzalig man en geeft geen onzeeker geluit
maar dat zou mij bedroeven als ik onder het gehoor was.
Als die zich noemp UEes ondergeschikte en toch vrije en dienstwaardige
Antje Ouwerkerk.
Hanna zegt dat Kreles de melkboer ook een draaier is van wege de scheepvaart waar
zijn broer bij dient, maar ik zeg: mensch schaamje en word wijs tenminste als het je
gegeven word, want een mensch is maar een mensch.
Vanhuis - 's morgens.
Toe, lief Mannie, kom ons halen. Je bedenkt wel wat, en is er heelemaal niets dan
moet je maar aan een landauertje gelooven. Het is niet aan te zien, zooals dat mensch
flirt met meneer Driellaert. Want ze speelt zoo volmaakt de ingenue dat je haast in
de war zoudt komen en denken dat ze het was. Het is schande! Zelf is ze al zoo rijk
dat wij tweëen er meer dan genoeg aan zouden hebben, en nu moet zij Driellaerts
millioentjes er nog bijhebben. Daarbij passen ze heelemaal niet bij elkaar. Zij is een
zuikerzoet nonnetje die ze achter de mouwen heeft en hij is heelemaal een man. Het
is prachtig hem zijn auto te zien rijden, zoo autoritair - hé, is dat geen aardige
woordspeling, die valt me onder 't schrijven in - alsof hij een troep koelies
commandeert. En die parure, die hij met onze philippine me liet winnen is enorm
hoor, eenvoudig enorm. Kom dus Karel; want je blijft toch mijn lieve jongen, en ik
je Henriëtte.
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[27 Westeinde.]
Mejuffrouw H.L.W. Tullingh,
373 Javastraat, Alhier.
27 Westeinde.
Lieve Henriëtte.
Dat is meer dan Pech, dat is me een poets door Mephisto in hoogst eigen persoon
gebakken.
Daar schrijf je me ‘Kom Karel’, naar vorm en inhoud een volkomen schoonheid,
een volmaaktheid. Naar den vorm - want het is een alliteratie, en met een alliteratie
doet een dichter alles, daarmede betaalt hij zelfs bijna zijn schulden. Naar den inhoud
- want wat is schooner dan gemeenschap, gewenschte en te realiseeren gemeenschap.
Lach nu niet, lief kind, dat ik loslippig ben als een Kamerlid, en sentimenteel als een
bewaarschooljuffrouw. Want jij hebt me poëtisch gemaakt. Als ik aan jou denk,
wandel ik tusschen de sterren en voel het levensrhythme, en als je dat voelt ben je
dichter - zie Kloos, sonnet CCXXIII. En als ik jou hoor of zie, ben ik weg, heelemaal
weg - en tegelijk overal, in den dauwdrop die hangt aan de campanula, en in het
leeuwrikkenlied dat goden en menschen blij maakt. En dit Nirvana, hetwelk is
Albewustzijn, is alleen weggelegd voor de sentimenteelen, de verliefden, de
levensdronkenen, de lieve jongens en de lieve meisjes. En zoo'n lieven jongen heb
jij me gemaakt - hoewel ik het niet zou gelooven, als jij het zelf niet gezegd hadt.
Maar je hebt het gezegd; het staat in je briefje - Roma locuta est!
Waarom Karel dan niet kwam?
Mephisto is een listige salamander. Hij liet te Zevenhuizen een boerenjongen in
waanzin zijn vader vermoorden, en onzen griffier zond hij het spit in den rug, zoodat
ik als substituut met het parquet ter plaatse het proces-verbaal moest opmaken.
Bovendien maakte hij den baas bizonder slaperig en hongerig, en de kip bizonder
taai, zoodat we voor den eten niet klaar kwamen, zelfs niet na het eten, en we er
morgenochtend weer heen moeten. Maar nu zet ik in de avondstilte Mephisto een
narrenkap op en lach: ‘Ouwe jongen, die poets is je mislukt; want primo heeft
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Hare Majesteit haren mond geopend en gezegd: Kom Karel, mijn lieve jongen; en
secundo is de baas zoo ongemeen tevreden geweest over mijn voorbijziend herstellen
van zijn flaters, dat hij mijn sollicitatie geweldig zal steunen èn uit dankbaarheid, èn
uit begeerte den getuige zijner flaters te verwijderen.’
En dan wend ik mij eerbiedig tot uwe aanminnigheid en vraag: zou die ‘autoritaire’
automan naar Tholen willen? En zou dat devote dametje dien nabob niet ontvluchten,
als zij weet dat hij de concessionaris is van dat dood-geboren locaalspoortje? Zij
weet het ongetwijfeld binnen korten tijd - verdwijnt zij dan weer niet in haar klooster?
En stel dat hij niet terugwil naar zijn nonja - zoudt Gij uw koninklijke macht moeten
aanwenden om hem een blauwen scheen te besparen? Daarenboven is de naastbeste
wijsheid niet: ‘leven en laten leven’, en de allerbeste: ‘leven en lachen’? Laten we
samen lachen als hij verliefd is, en zij daarmede verlegen zit als met een paar
waterlaarzen, of met een jachtgeweer. Laten we samen lachen als hij nog rijker wordt
- want geld kleeft - en laten we samen lachen als hij arm wordt als zekere Karel want geld vliegt. Maar samen, mijn liefste, samen. Nu weet ik me een lieven jongen
en lach - morgen komt misschien weer een grauwe dag, en dan weet ik me een onding,
nergens goed voor. En blijf ik toch je jongen, je arme jongen? Toe, mijn eenige schat,
mijn volmaakte, laat me blijven het eenige wat ik kan zijn,
je komende Karel.

[Den Haag, 15/8 '07.]
WelEd.Gestr.Heer Mr. L. van Overdinge.
Advocaat-Procureur te Amelberg.
Den Haag, 15/8 '07.
Waarde kapitein.
Je stuurman is zijn stuur kwijt en 't is zijn eigen schuld. Voor de grap is hij gaan
varen in het zog van een andere schuit, en dat kranige ding heeft hem aangetrokken
en als op sleeptouw genomen zeult hij het achterna, danig uit de koers.
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Ik wou dus maar zeggen dat het mis met me is, en je allerliefste zuster het mij gedaan
heeft. Ja, je zult er wel net zoo van schrikken als ik, toen ik het merkte. Doch doet
er eens wat aan! Als zij er nu maar niet zóó van schrikt, dat ze me den bons geeft.
En daar is geloof ik kans genoeg voor.
Want wie heeft het nu ooit zoo zout gegeten: zij komt naar den Haag om die
electrische af te bestellen en zij komt bij den duvel te biecht. Nou die biecht heeft
het me gelapt. Ik zeg: die jonge priesters moeten wel hardsteenen zielen hebben, dat
ze onbewogen blijven onder de biecht van aardige meisjes.
't Scheen zoo onschuldig. Je zuster vertelde van Tholen, en terwijl ik luisterde,
hoorde ik de veerketting rammelen en zag de roode daken in 't groen aan de blauwe
Eendracht - blauw als haar oogen. Maar ik wist veel wat zij niet wist - natuurlijk,
vier jaar ouder - en dan vertelde ik, en luisterde zij. En dat onschuldig spelletje heeft
het me aangedaan. Ik geloof niet dat je zuster het weet. Lize en Sam wel; de
tortelduifjes Henriëtte en Karel natuurlijk niet.
Nu zijn er twee bezwaren. De electrische. De inschrijvingen zijn aangekondigd;
de finantieele wereld begint er warm voor te loopen; nu ook maar weifelen zou een
bankroet provoceeren.
Je zuster is er tegen - ik voor...
En toch, je bezwaar is het onnoembare. Zie je, kapitein, ik vond onzen lieven Heer
veel te groot dan dat hij zich met zoo'n peuter als mij zou occupeeren. Toch was ik
netjes lidmaat geworden vóór ik naar Indië ging, maar dáár deden ze er niet aan.
Toen ik terug kwam was het gemoedelijke van den godsdienst af. Vroeger gingen
we allemaal naar de kerk, en lachten om den dominee. Nu gaan sommigen nog naar
de kerk, doen dan net als dominees, en de anderen moeten van kerk en dominees
niets hebben - en niemand lacht meer. Nu hoort je zuster bij de eerste soort, en ik
ben, hoe weet ik zelf niet, ingedeeld bij de tweede groep, terwijl ik eigenlijk behoor
bij het uitge-
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storven soort der lachers. Dat vindt je zuster het ergste. Nu, zoo erg is het toch niet?
Als ze me die gemoedelijk weten te maken, ben ik heelemaal niet afkeerig van die
dingen. Bij een vrouw vind ik ze gewoon en bij mannen heel fatsoenlijk, tenminste
als 't kan. Maar 't is een van die zaken waar je niet over kunt spreken. Evenmin als
je met een armen bliksem kunt praten over zijn effecten en landerijen. Dat is niet
netjes.
Ondertusschen - ik zit er mee. 'k Moet al heel oud geworden zijn, want ik doe
danig gek. Dat komt er van, kapitein, als je niet voor je 35ste trouwt, spiegel je aan
mij en word wijs. Als ik mijn Spijker niet had, werd ik dichter of zoo iets. Nu, als
de koorts me al te hard te pakken neemt, ga ik maar raçen, raçen dat mijn chauffeur
respect voor me krijgt.
Toe kapitein; help me. Jij bent als haar vader en voogd. Je weet: uiterlijke bezwaren
zijn er niet; mijn inkomsten zijn voldoende, en mocht zij over haar kapitaal nu of bij
testament willen beschikken ten gunste der Appeliusjes, waarvan zij zich de
onontbeerlijke erftante voelt - ik zal er geen bezwaar tegen maken.
Onze families zijn van ouds reeds bevriend. Blijft dat ééne onnoembare. Breng ik
het onder woorden, dan zeg ik: zij is te hard van stapel geloopen, en ik te langzaam;
dus kunnen we weer best bij elkaar komen. Maar ook deze woorden zijn wederzijdsche
beschuldiging, en daarom verkeerd. Een oude Javaan zei me eens: een mensch mag
zijn evenmensch niet beschaamd maken. Dat heb ik altijd wijsheid gevonden om er
een knoop op te leggen. Weet je nog: dit laatste kon die oude veldwachter Leverkamp
zoo gezellig doen: ‘Dat is dondersch mooi, meneer de burgemeester, da 'k er dat dure
woord op zeg’. En dat zeg ik nu ook, van die Javaansche spreuk.
Maar kerel, help me toch. Als ze neen zou zeggen, zal ik als de vliegende Hollander
eeuwig moeten raçen. En ik zou het zoo zalig vinden als zij me een tehuis wou geven.
Je voeten uit te strekken aan je eigen haard, en klimaat te schieten in je eigen verandah,
kapitein, ik verlang

Onze Eeuw. Jaargang 12

35
er zoo naar. Ik zou er dure woorden op willen zeggen, net als de oude Leverkamp.
Toe Bert, help me! Zij mag met plezier van ons geld een hofje stichten voor brave
Tholenaars, als ze dan voor mij ook maar een huisje bouwt.
Kerel, ik word gek, als ik er aan denk. Ik moet maar weer gaan racen. Adio.
t.t. Henri.

[17 Augustus 1907. Amelberg.]
WelEd. Geb. Heer H. Driellaert,
Hotel Den Ouden Doelen, 's Gravenhage.
17 Augustus 1907. Amelberg.
Amice. Gij verstaat de kunst een mensch te verschrikken in het kwadraat.
Nauwelijks ben ik met je onthullenden en onthutsenden brief naar 't Harmelink
gevlucht - of daar toetert je auto. Ik heb dus op de lanterskamer het probleem zwager
Henri, waarvan ik thuis voortdurend zou afgeleid zijn, nog niet eens zuiver gesteld,
of daar komt je verschijning in levenden lijve de probleemstelling vertroebelen.
Want voor groet geef je den uitroep: ‘de kogel is door de kerk’! en voor wellekomst
doe ik de vraag: ‘En?’
In plaats van een antwoord roep je: ‘Ik dacht dat jij tenminste wat wist, want zij
weet niets!’ en voor weerwoord roep ik uit: ‘hoe zou ik iets weten!’ Jij ijsbeert rond
in autokostuum en maakt de toch reeds met electriciteit overladen atmosfeer nog
meer gespannen door je uitroepen, vragen, die mij al zwijgzamer doen worden.
Ik ben mij slechts van één ding bewust: van de onmisbaarheid der diplomatische
pourparlers - en jij wilt niets dan één ding: zekerheid, directe zekerheid.
Heimelijk-baloorig slenter je naar je auto, naar je chauffeur, naar Harmelink - en
ik maak mijn plan de campagne.
Vooreerst: het is een eer voor een van Overdinge door een Driellaert ten huwelijk
te worden gevraagd.
Ten tweede: een van Overdinge trouwt niet gemakke-
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lijk, omdat voor hen een huwelijk niet kan en mag mislukken; dat van Dora, de eenige
van ons drieën die het aandorst, is dan ook zeldzaam gelukkig.
Ten derde: Marie ziet natuurlijk eerst de bezwaren, waarvan zeker als het zwaarste
geldt: dat je je beslissende jaren in Indië doorbracht.
Ten vierde: Een lichtpunt is dat je het bezwaar, het ethisch-religieuse, voelt en dat
je gelooft aan een mogelijke wegneming.
Ten vijfde: ik beef voor mijn verantwoordelijkheid. Want Marie en ik zijn zeldzaam
een. Ik heb geen vrouw maar een zuster, en zij heeft geen man maar een broeder. Ik
ben haar vader precies zooveel als zij mijn moeder is. Zij zal mij mede laten beslissen.
Ik wil niet minder mijn zuster en mijn pas hervonden vriend behouden, dan jij een
vrouw wilt winnen. Wee mij, dat ik moet meespreken!
Op dit punt gekomen, treedt je weer ten tooneele met je ultimatum: binnen vijf
minuten antwoord. Ik probeer confidenties over Indië je af te troggelen - en jij scheldt
op de Hollanders, die nog zullen sterven aan hun fatsoen.
Dan tracht ik langs anderen weg de verzuimde, parlementaire pourparlers in te
halen - en jij maakt korte metten door in je auto te stappen en weg te vliegen.
Zoo zit ik daar, en het probleem zwager Henri is mij waarlijk niet helderder
geworden. Want de combinatie van twee voortreffelijkheden is nog niet altijd een
voortreffelijkheid, en hoe meer je elkaar liefhebt, des te meer kwaad kun je elkaar
doen. Dit voel ik nu speciaal ten opzichte van mijn zuster - en niemand die je den
weg wijst.
t.t. Bert.
Van huis.
's Morgens.
Hoor eens, mannie, die sollicitatie naar Harlingen moet je niet te hard pousseeren.
Het moet een onuitstaanbaar nest zijn. Wij zouden daar in alles moeten voorzien,
van burgemeester tot schoonmaakster toe moeten weldoen met onze betere manieren.
Stel dat we daartoe de middelen hadden, bedankte ik er toch voor - want een allang
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verroeste machine richt alleen ongelukken aan, als je er stoom inbrengt.
Daarbij, mijn Karel is te knap voor zulk oplapwerk; vindt je ook niet?
Weet je waar ik al eens aan dacht?
Die enormiteit gaat toch gebeuren, ik zei het wel. Hij is er vierkant ingevlogen,
en was ik niet zoo woedend dan zou ik haar zeldzaam spel bewonderen. Ik ga haar
nu tante noemen, en doe haar religieuse confidenties. Ik wil er niet uitraken; dat moet
dus maar. De Lepelaers hebben oudere rechten op de Driellaerts dan de van
Overdinge's - grootpapa was al zijn voogd. Nu heeft hij, d.w.z. zij, haar broer een
mooie betrekking aangeboden, als adviseur of zoo iets in zijne onderneming. Maar
die saaie Piet schijnt bedankt te hebben. Als jij dat er eens bijnam? Dan zijn we in
de finantieele wereld - et nous y sommes.
Denk er eens over, en doe in elk geval confidentieel met hem. Hij is toch een goed
man, veel te goed voor haar. En een sterk man, strong as a horse; zie je, prachtigsterk,
veel te sterk voor haar. Dacht je dat zij hem kon sturen? Nooit! Hoe zij hem dan toch
ingespannen heeft, en wil rijden van den hoogen bok? Hoe? Voilà le secret, mon
ami. Hij kon niet tegen confidenties. Mijn eerste charme had dat ook. Je weet wel,
Henk Balink, van wien ik je wel vertelde, en die, naar ik hoor, tegenwoordig erg
sous-terrain leeft. Wou ik van Henk wat gedaan krijgen, ik werd confidentieel. Gek,
daar kon hij niet tegen. Hij kon er tegen dat hij op 'n match geslagen werd; hij was
onneembaar voor de mooiste meisjes; na één confidentie gekregen te hebben was
hij reddeloos verloren. Dan was hij week, en hing aan je als een klis. Hoe dol ook
verzonnen, hoe onmogelijk gelogen - het was een confidentie, en die maakte hem
totaal van de wijs, willoos. Dat ik nu zoo iets weet - natuurlijk, je woont niet voor
niets in Den Haag, als dochter van je vader en je moeder. Maar zij! Zij, die haar heele
leven aan oesterputten heeft gezeten, en saai, solide en rustig is als een oester. Dat
zij ineens weet, dat
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meneer Driellaert een van die mannen is die alles kan, en tegen alles kan, behalve
tegen confidenties! En dat zij ineens confidenties bij de hand heeft, die niet verzonnen
zijn. Jeugdherinneringen! Ja, da hört sich alles auf. Ik wou dus maar zeggen: doe
hem confidenties. Zijn ze waar, des te beter. Zijn ze belangrijk, enfin, alleen het
ongeloofelijke charmeert; je hoort het moeder zeggen. Maar doe hem confidenties.
Je zult zien: je windt hem om je vinger. En heusch, we hebben hem noodig. Je moet
niet precies willen uitmeten hoe, maar dat we hem noodig hebben, ik weet het. En
Henriëtte weet zoo weinig, dat ze erg secuur is met het beetje dat ze weet. En daarbij:
hij is toch veel te goed voor haar. Jij ziet toch ook, wat een pracht van een man hij
is.
Hoewel cela va sans dire - er niets gaat boven mijn mannie.
Die invitatie van de Sickels heb ik aangenomen. Het is anders een barre corvée;
‘verveling door minzaamheid overtroeven’, lacht vader; ik zeg: er niet uitraken.
Natuurlijk om 4 uur samen wandelen. Heerlijk, hoor vent! Dag!
Henriëtte.

[Amelberg, 20 Augustus '07.]
Mevrouw E. Tullingh - Lepelaer,
373 Javastraat, 's Gravenhage.
Amelberg, 20 Augustus '07.
Liefste Lize.
Kende ik je niet van ouds, ik zou zulk een zelfverloochening voor onmogelijk
houden. De beschikking te krijgen over zulk een schitterende partij; eenvoudig
schitterend: finantieel en moreel - en dan niet te denken aan één van je familie, maar
aan een van Overdinge!
Of je er veel dank van zult hebben? Je weet wat Willem voor Bert van Overdinge
gedaan heeft, toen hij wildvreemd hier inkwam, te veel om te noemen.
En nu? Willems praktijk verloopt, die van Bert neemt toe; dat is niet toevallig.
Willem is geen partijman, maar heeft zich niet geschaamd zich aan te sluiten bij de
blauwen
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(in den Haag zouden we wel wit gebleven zijn) - Bert begint zich plotseling voor
gemeentezaken te interesseeren, blijkt witter dan wit en doet een gooi naar het
wethouderschap, waarvoor Willem de man is, naar iedereen zegt.
Neen, lieve zus, er zijn van die onbaatzuchtige menschen, die een mensch meer
benadeelen dan een dief.
Ik had het nooit van Bert gedacht dat hij op die wijze de deceptie, die ik hem moest
bezorgen, op mij zou verhalen. Maar och, de menschen vallen je tegen, behalve jij,
liefste zus.
Wat me echter niet tegenvalt, is de neus van Marie van Overdinge. Niemand wist
dat Henri uit Indië terugkwam; ik zelfs, zijn eigen nicht, wist er niets van. Zij wist
het. Want je begrijpt, dat die heele comedie over dien electrischen trein voor haar
alleen een middel was om de aandacht op zich te vestigen.
Enfin - de comedie heeft ze kranig gespeeld en wij mogen applaudisseeren.
Verschrikkelijk blijft het ondertusschen dat men geregeld wordt miskend. Dat
comedie genoemd wordt de zuiverste ernst, en puur egoïsme heet onbaatzuchtigheid.
Zoo'n multimillionair als Henri bv. heeft een vertrouwd raadsman noodig. Ik
behoef mijn liefste zus niet te zeggen wie daarvoor de aangewezen man was. Je weet
hoe consciëntieus en nauwgezet je broer is. Maar in plaats dat Henri nu tot Willem
komt, door mij toch zijn neef, gaat hij naar Bert. Die hapte gretig toe, toen deze
gebraden vogel hem in den mond vloog, en was daarop wreed genoeg om met zijn
prooi bij mij te komen pronken. Geloof je wel dat ik al mijn geestkracht noodig had,
om dien huichelaar niet te ontmaskeren? Wel wil ik je bekennen, dat ik die heele
visite van Bert en Henri op de pijnbank lag. 't Was ook te wreed. Die man - alles
krijgt hij. Dat lieve buiten Het Avegoor, hoe dikwijls had ik in gedachten al dat mooie
eikenlaantje, dat naar het ouddeftige huisje voert, gewandeld als onze laan, natuurlijk
hij koopt het, voor een spotprijs. Evenzoo buiten Amelberg mooie boerderijen. Van
het geld verdiend op Willems
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cliënteele. En terwijl hij loert op Willems wethouderschap, onttroggelt hij hem Henri.
Eén troost heb ik: het zal hem er naar vergaan. Ds. van Dam - bij wien we
tegenwoordig kerken, en die president is van de blauwe kiesvereeniging - zei het
onlangs zoo flink dat ik dacht: dat moest Bert nu eens hooren. Maar die blijft buiten
schot bij pasteur Muquier.
Enfin, ik wil dan liever de waarheid hooren in de boerenkerk, dan wat gehuichel
in de dameskerk.
Willem weet natuurlijk niet dat ik je schrijf; je kent zijn zelfstandigheid; hij zou
niet dulden, dat ik een vinger voor hem in de asch stak. Maar jij, als zijn eenige
zuster, moogt wel eens weten hoe er tegen hem gecomplotteerd wordt. En hoewel
je nu in je zelfverloochening een van Overdinge schijnt geworden, je zult toch niet
heelemaal vergeten dat je een Lepelaer bent. Toch maak ik me geen illusies; daarvoor
heb ik reeds te veel decepties gehad. Ik klaag er niet over, en benijd je evenmin je
voorspoed. Je man leeft letterlijk van promotie; Henriëtte, je snoezige dochter, doet
dadelijk een goed huwelijk; je prachtige jongen is spoedig zeeofficier - wat een geluk!
Als ik zoo gelukkig was, zou het ook mijn vreugd zijn anderen gelukkig te maken.
Had ik zoo'n invloed op de menschen; ik wist nu wel wat te doen.
Doch we moeten berusten.
Dag liefste zus; groet Sam en Henriëtte en Karel, en wees innig gegroet van je zoo
liefhebbende
Co.

[Den Haag. 22 Aug. '07]
Mevrouw J.C. Lepelaer-Driellaert,
Amelberg.
Den Haag, 22 Aug. '07.
Beste Co.
Ik ben maar een zondige ziel, en niet half zoo stichtelijk als jij. Was jij of Henriëtte
nog ‘zu haben’ geweest, wel ik had Henri op een van jelui afgestuurd. Want hij is
een braaf mannetje, dat dankbaar en smakelijk verorbert, wat je hem voorzet, als je
't hem maar moederlijk opdischt.
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Hij trof het. Hij kwam toen ik verkouden was, naar de ziel moet je weten. Ik was
rillerig en huiverig, natuurlijk van mezelf. Ik voelde me eenzaam en kreeg er licht
in dat het niet enkel slapzieligheid is, wanneer men zich verveelt als een schelvisch
op het fornuis. In mijn ellende wou ik wat goeds doen, wou ik wat goed maken. Je
hebt het zeker gehoord van Piet Scheerle.. Holland is zoo klein dat oude flirtations
je altijd in den weg loopen. Daardoor ben je met de heele wereld goede vrienden, en
hebt niet één vriend. Je oude zonden, die je letterlijk overal tegenkomen, maken je
zoet, saai en braaf. Holland is te klein om te vergeven en te vergeten - en Holland is
eeuwig bezig ‘wat goed te maken’. Brrhh!
Enfin, ik was goed-Hollandsch; nu begrijp je hoe ik zoo ongehoord braaf kwam
tegenover Henri. Piet Scheerle had allang gederailleerd, en ten slotte het wat kort
gemaakt met zichzelven. Ik wist dat het niet zou gebeurd zijn als ik Piet getrouwd
had, en dat ik hem toch nog honderdmaal zou wegsturen, al wist ik vooraf wat ik nu
weet. Ik ben nu eenmaal vrouw, dat rampzalig wezen, waarmee niemand medelijden
heeft, niemand, allerminst de vrouw zelve. Ik moest dus Piet indertijd wel den bons
geven toen ik Sam zag aankomen, of liever toen ik Sam zag aarzelen, of hij niet naar
Charlotte de Berckel zou gaan. Ik nam Sam en toen Henri kwam [zie, daar ga ik weer
rijmen - wat maken ze toch zoo'n drukte van poëzie; ik zit vòl poëzie!] zei ik tot mijn
zondige ziel: maak nu aan Henri goed, wat je aan Piet bedorven hebt. En dus liet ik
Marie overkomen. En kind, ik word er week onder, zooals ik beloond ben.
Sam stond de vuurproef prachtig door; want Marie is een snoes en juist in haar
beste jaren voor een getrouwd man. Maar zij heeft zoo'n goeden invloed op hem, dat
hij zonder murmureeren twee modiste-rekeningen betaalde. Zelfs Henriëtte schijnt
- schijnt, want wie kent Henriëtte? - ze klein gekregen te hebben. Tenminste die
noemt haar ‘tante’, is zacht geworden, haast te - neen laat ik zeggen - miraculeus
zacht. En Karel is nu niet meer de eenige
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merkwaardigheid thuis; en dat werkt perfect. Hóór: Henri is zelfs mee naar de kerk
geweest! 't Was puur stichtelijk hen te zien terugkomen. Marie tusschen Sam en
Henri in. Zij leek wel zoo'n romeinschen keizer, die met gevangen koningen een
triumftocht hield. Als Sam en Henri achter haar hadden geloopen was het volmaakt
geweest. Ik kneep me in de armen van stichtelijke pret, toen ik ze zoo zag thuiskomen.
Maar Marie wil van geen publiciteit weten. Ze zegt: laten we zien of het lukt en dan
houden we alleen trouwreceptie. En ik zeg: Amen.
En Bert? Ja, je hebt Bert kunnen krijgen, en Willem genomen. Nu kind, ik verwijt
je niets. Ik heb ook Sam wel genomen. Alevel, je moet je niet in de kaart laten kijken.
Vraag het je nieuwen dominee maar eens: de quintessens van allen godsdienst is met
een vroolijk gezicht je aangebrand eten genieten.
Bert en Marie kunnen het toch niet helpen dat die oude van Overdinge even vlijtig
gepot, als onze arme vader gespeculeerd heeft - en niet alleen met zijn eigen maar
ook met Henri's geld?
En Bert kan het toch niet helpen dat een zeker zusje van me mijn raad heeft in den
wind geslagen: dat Willem zich met Bert, die dit best gewild had, zou associeeren?
Doch Sam prijst je zeer. Hij kwam onlangs als een triumf vertellen wat hij op de
Witte gehoord had, dat Willem blauw bijdraaide en een gooi deed naar het
wethouderschap van Amelberg, waaraan een pensioen is verbonden. Kind, wat wil
je meer? Met een deftig ambt, waaraan een pensioen is verbonden, kom je in den
hemel. Vraag dat maar eens je blauwen dominee.
En dat administrateursbaantje bij Henri?
Och, laat het loopen. Bert heeft er feestelijk voor bedankt, en Karel denkt er niet
aan. Er is geen pensioen aan verbonden. Wel malaise, denk ik. Want die electrische
trein-historie, ik heb Sam een eed laten doen bij zijn minister, dat hij geen aandeeltje
zou nemen. Heusch zus, houd je aan een vast traktement en een pensioen, dat is voor
ons Hollanders nu eenmaal het beste, voor hier en
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hiernamaals. En verder - een loopje nemen met het leven! Wij zuchten al genoeg
onder het getob onzer mannen, die altijd zwaar op de hand, en onhandsch zijn en
dan nog denken dat zij het roer recht houden. Hemel, ik zou Sam wel eens door het
leven willen zien ploeteren zonder mij. En de goede stakkert merkt er geen zier van,
dat ik voor hem denk, leef en slaap zelfs. En van de pret die ik daarover heb, vermoedt
hij niet eens iets. Doe jij ook zoo met Willem! Suggereer hem dat hij alles is, doet
en volbrengt - en je hebt pret voor tien.
Nu dag zus, een kus [neen maar, dat gerijm!] van je liefhebbende
Lize.

['s Gravenhage, 25 Augustus 1907.]
Mevrouw Th. Appelius - van Overdinge.
12 Rijnkade, Arnhem.
's-Gravenhage 25 Augustus 1907.
Lieve Dora.
Vóór hij me straks komt halen, wil ik je even schrijven dat ik Henri beloofde met
hem te huwen. Dank voor je brief, die zoo zorgzaam al mijn bezwaren zocht op te
ruimen. Als belooning, dat hij vooraf reeds zoo goed aan jelui had gedacht, liet ik je
brief aan Henri lezen. Hij kreeg de tranen in de oogen en zei: ‘wat hebben jelui elkaar
lief!’ Toch voelde ik dat ik de andere bezwaren niet kon wegnemen. Zij zijn ook niet
weg; maar ik durf er nu over heen te zien. Wat me daartoe den moed gaf? Begeerte,
om voor een ander als voor mezelf te kunnen zorgen, was wel een sterk motief. Ook
de zekerheid dat vader dit heerlijk zou vinden, wat ik ook aan Bert zoo merkte: het
bloed sprak er voor. Ook het geloof dat ik in Gods weg ga.
Verliefdheid, neen, die ken ik niet. Wel merk ik dat liefde een onrustig ding is.
Het is me, alsof ik tot nu leefde in een stil huis met hoogen muur om den tuin. Nu is
de hooge muur weg - wijde wegen aan alle kanten - ook dwaalwegen; de rust is weg.
Over oude zorgen lach ik; de nieuwe zijn grooter. Ik vind het nu wel wat kinderachtig
me zoo druk gemaakt te hebben over die electrische
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tram. Alsof die morgen niet overrijdt hem, die ze heden verhindert. Toch vind ik het
voor Tholen jammer. Maar vreemd, terwijl ik nu alleen bezorgd ben om ons geluk,
voel ik me nog meer aan de menschen verbonden - maar begrijp ze minder.
Dat voel ik nu b.v. bij Henriëtte. Die is me veel nader gekomen, noemt me ‘tante’,
gaat dikwijls met ons samen uit, waarbij ze Henri alleraardigst plaagt, en spreekt mij
dikwijls heel intiem over haar zieleleven. Dan wordt haar rond gezichtje nog
prachtiger, schijnt ook het wonderbaar gespook in haar oogen voor goed weggevaagd
- en toch is ze me zoo'n moment ondoorzichtiger dan ooit.
Intusschen voel je hoe weinig je wéét, en dat er maar een ding rest: de menschen
lief te hebben zooals ze zijn. Hoe heerlijk dat er menschen zijn bij wie dat geen
moeite kost, bij wie elk woord, elk gebaar is als wij het verwachtten, eischten bijna,
is gewoon en nieuw tegelijk. Doch dat zijn er maar heel enkele, hè zusje?
Bij de meesten kost het wel moeite - en de liefde is er niet minder om. Bij Henri
kost het me veel moeite en we willen vertrouwen dat het niet te vergeefsch zal zijn,
en ik hem niet tegenval.
Hoewel - één tekst versta ik heelemaal niet meer: ‘in de liefde is geen vrees.’
Je herinnert je Henri zeker niet meer? Hij is wel veranderd; jong met grijze haren;
breed en bruin. Vreemd, dat Indië blijft mij altijd wat griezelig.
We sturen natuurlijk geen kaarten en houden geen receptie. Zeg aan de kennissen
dat er ‘misschien wel iets van komt.’ Dan schrikken de menschen niet zoo als de
huwelijksannonce komt. Als... want, vreemd, het blijft me alles zoo onreëel. In de
liefde geen vrees? Niet in de liefde waarmede wij, zusje, elkaar liefhebben. Maar
ook heel andere kan toch heel echt zijn. Of....?
Kus Phili en Bertie, en zeg Appelius dat we hier in den Haag dikwijls hooren: ‘is
dat die schrijver van die mooie, Grieksche boeken?’
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Volgende week ga ik terug naar Tholen. Ik verlang er naar, en ben er bang voor. Je
begrijpt dat wel. Dag Dora.
Marie.

[Amsterdam, 25 Augustus 1907.]
WelEd. Gestr. Heer H. Driellaert.
Hotel Den Ouden Doelen, den Haag.
Amsterdam, 25 Augustus 1907.
Mijnheer.
Tot onze groote spijt moeten wij U mededeelen dat de inschrijvingen op de
Brabantsch-Zeeuwsche-Electrische-Spoorweg van weinig belang zijn geweest.
Behalve Uw eigen inschrijving, die van Jhr. de Geyter, en eenige andere, waartoe
wij onze vrienden hebben kunnen bewegen, alsmede het bedrag, hetwelk onze Bank
zelf zou nemen, hebben wij zoo goed als geen belangstelling, nòch in Amsterdam,
nòch in de provincie mogen ondervinden.
Zelfs niet van de plaatsen, welke er het meest bij zouden gebaat zijn, en dit laatste
verwondert ons wel. Want de H.H. Kerssens en Zonen, Kassiers te Tholen, en de
firma Uyterheem en Co. te Zierikzee hadden U toch toegezegd flink voor de plaatsing
te zullen werken.
Kan het ook zijn dat Uw besluit, om geen subsidies bij staat, provincie of steden
aan te vragen, van invloed is geweest op de beoordeeling Uwer onderneming door
het publiek?
Aangezien het, volgens onze meening toch van groot algemeen belang voor
genoemde plaatsen en omgeving is, dat de trein tot stand komt, zouden wij U alsnog
willen aanraden, U dien steun te verzekeren, na toezegging waarvan wij nader met
U in overleg kunnen treden, hoe de onderneming verder te financieren zal zijn.
Uw geëerde berichten met belangstelling te gemoet ziende, teekenen wij
Hoogachtend
Bank voor Handel en Verkeer,
G. Prosjean.
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[Hotel Den Ouden Doelen, 27/8 '07.]
Bank voor Handel en Verkeer,
Keizersgracht 271, Amsterdam.
Hotel Den Ouden Doelen 27/8 '07.
WelEd. Geb. Heer.
Uw bericht, dat de inschrijving op de B.Z.E.S. tamelijk wel mislukt is, was mij
natuurlijk een teleurstelling, doch kwam niet onverwacht. De Hollanders durven
alleen pandbrieven aan en laten het betere aan buitenlanders; hier evengoed als in
Indië.
Nu zoudt U mij plezier doen in de finantieele bladen een communiqué te geven
van den volgenden inhoud. Den vorm laat ik aan U over.
‘Op de leening voor de ontworpen B.Z.E.S. is wel met animo, doch niet in
voldoende mate, ingeschreven. De ontwerpers willen echter nòch beneden pari
aanbieden, nòch hulp verzoeken van Regeering, Provincie, enz., omdat zij èn het
volste vertrouwen hebben in hun onderneming, èn hun vrijheid en zelfbeheer zooveel
mogelijk aan zich willen houden. (Ik vind het al erg genoeg dat je met dienstregeling
enz. bij den minister te biecht moet komen. En kom je om subsidie, dan houden de
rakkers je twintig jaar aan de praat! Dan voelen ze zich! Dan ligt je lot in hun handen!)
Aan allen echter die zich finantieel voor de zaak interesseeren wordt gaarne door
ons elke gewenschte inlichting verstrekt’. Bank voor Handel en Verkeer.
Hopende dat U hiermede accoord gaat, met beleefden groet
Uw Dn. H. Driellaert.

[Amelberg, 3 sept. 1907.]
Mejuffrouw M. van Overdinge,
Tholen.
Amelberg, 3 Sept. 1907.
Beste Marie.
Of ik blij ben? Precies zoo blij als ik angstig ben geweest. Dus heel, heel erg.
Zoo'n O.-Indische millionair scheen mij de personificatie van het materialisme en in der eeuwigheid kun
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je geen verbond sluiten met het materialisme. Zelfs in je slaap blijft dat je vijand.
Maar Henri was een Driellaert en ‘bloed liegt niet’; ik hoor het vader nog zeggen.
Hoewel aan den anderen kant: jij maakt zooveel meer diepgang in je leven, dat je,
dacht me, beiden aan elkaar te kort moest komen.
Enfin, ik zag puur bezwaren, maakte Henri boos en mijzelven doodongelukkig.
Want ik vreesde je te verliezen, en dan eerst voel je hoe lief je elkaar hebt. Tot ik
aan moeder dacht, die gaarne zei:
Bezwaar in 't begin; dat gaat.
Bezwaar aan het eind; te laat

en daarop lachte: ‘Hoe moeilijker het begint, hoe mooier het wordt’.
En toen kwam juist je brief. Je schreef zoo rustig dat het even roekeloos zou zijn
hem af te wijzen als hem te veel te beloven, en dat je het eens woudt probeeren.
Dat koele ‘het eens willen probeeren’ scheen me om te kussen. Wij, mannen, zijn
geloof ik te romantisch en te sentimenteel aangelegd, en suggereeren ons zelf altijd
dat ‘het’ allegro con brio, of heelemaal niet moet gaan.
En daar komt mijn kranig zusje vertellen dat het ook heel anders kan loopen.
Hoe dan? Dat weten we niet. Alle vooruitloopen is zonde; dat weten we al van
onze wieg. Helaas, ik vergeet het telkens. Het mooiste van jou is dat je zoo weinig
scepsis kent. Dat maakt het zoo rustig bij je.
Weten ze in Tholen er al iets van? Wat doet Antje? En waar blijft die nu, als je
gaat trouwen?
Hier wou ik Co Lepelaer het nieuws huishoudelijk vertellen, maar ze verzekerde
me heel plechtig dat ‘ze van de plannen van Neef volkomen op de hoogte was’, en
drukte voortdurend op dat ‘Neef’. Ze wilde me blijkbaar er aan herinneren dat wij
haar de oudere rechten op Henri hadden ontvreemd, op minder edele wijze.
Het is pijnlijk aan te zien. Alles wat een ander ten goede komt, haar is het
voorbijgegaan. En niets kan een
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ander gelukkig maken, of het moet haar eerst beleedigd hebben. Je zoudt medelijden
met dien armen Willem Lepelaer kunnen hebben, als je niet wel eens boos werdt op
‘un tel mari de sa femme’! En dan te bedenken dat zij heilig overtuigd is het niemand
te hebben laten bemerken hoe zij met alle winden draait, en hoe zij Willem's
overloopen naar de blauwen heeft bewerkt.
Het is pijnlijk. Eerst trachtte ik nog te corrigeeren; nu probeer ik met zoo weinig
mogelijk toegeven de eer te redden. Het is marchandeeren geworden.
En dan te denken: op een ander gebied doe-je wellicht even gek. Voor God ben
je anders, niet beter. Zulke menschen ontnemen mij alle zelfvertrouwen - ‘ontstelen’
moest ik eigenlijk zeggen. Want zij hebben 'n dubbele portie zelfvertrouwen. Ik denk
behalve hun eigene ook de mijne.
Als je met Henri hier komt, toch zonder chauffeur en auto? Want als Henri daarmee
verschijnt, verdwijnt hij, vóór hij er goed is. En kind, ik moet je lang hebben. Ik moet
zien dat er voor mij ook nog wat liefde overblijft; een beetje maar, doch van het oude
onvervalschte merk. Dag zus. Heb het goed. Met Henri Gode bevolen door je
liefhebbenden broer
Bert.
(Slot volgt.)
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De Islam en de Islam-politiek der Ned.-Indische regeering1)
Door Mr. Dr. Th.W. Juynboll.
Welk overwegend belang eene koloniale regeering als de Ned.-Indische met hare
ettelijke millioenen moslimsche onderdanen bij eene goede Islam-politiek heeft,
behoeft geen betoog. Des te meer valt te betreuren, dat, ondanks den grooten
vooruitgang onzer kennis zoowel van den Islam als van den invloed, dien deze
wereldgodsdienst op het leven en geloof der Inlandsche bevolking uitoefent, toch
herhaaldelijk weder kennelijk onbevoegde raadgevers op dit gebied op den voorgrond
treden.
Vooral ongewenscht is het, wanneer de misleidende betoogen van zulke ijveraars
worden opgenomen in werken als het onlangs verschenen boek van Mr. G.D. Willinck
over het rechtsleven bij de Minangkabauërs. Onwillekeurig pleegt aan dergelijke
omvangrijke, voor oningewijden moeilijk te controleeren geschriften, zeker
wetenschappelijk gezag te worden toegekend, waarop Mr. Willinck's werk echter
geen aanspraken hoegenaamd mag doen gelden.
Het kan daarom zijn nut hebben, min of meer uitvoerig de aandacht er op te
vestigen, hoe slecht bedoelde

1) Het rechtsleven bij de Minangkabausche Maleiërs, door Mr. G.D. Willinck, Oost-Ind.
rechterlijk ambtenaar met verlof. Leiden, 1909.
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schrijver blijkbaar was ingelicht zoowel (1o) over den inhoud en oorsprong van de
voorschriften der Mohammedaansche wet, als (2o) over den invloed van den Islam
op het rechtsleven der Minangkabauërs en andere Inlanders, evenals ook (3o) zijne
scherpe veroordeeling van de tot dusver gevolgde Islam-politiek der Indische regeering
eenvoudig op volstrekte o n k u n d e dienaangaande berustte.

I.
Wat den heer Willinck eigenlijk bewoog, zulk eene langdradige beschrijving van de
reeds van elders bekende voorschriften der Mohammedaansche wet in zijn, ook
zonder dat reeds zoo omvangrijke boek over de Minangkabauërs op te nemen, blijkt
niet. Hij had toch voor alle bijzonderheden kunnen verwijzen naar de werken, waarin
die voorschriften volledig zijn uiteengezet. Nieuws kon hij daaraan niet toevoegen;
daartoe ontbraken hem ten eenenmale de noodzakelijke gegevens.
Mr. Willinck onthield zich echter niet alleen van zulke verwijzingen, maar
verzweeg ook zorgvuldig, uit welke bronnen hij zijne wijsheid over het
Mohammedaansche recht had geput. Wie echter op dit gebied niet geheel vreemd
is, bemerkt al spoedig, dat nagenoeg zijn geheele uiteenzetting der Mohammedaansche
voorschriften niet veel meer is dan eene vrij gebrekkige reproductie van wat over dit
onderwerp voorkomt in de bekende ‘Beginselen van het Mohammedaansche Recht’
van den heer L.W.C. van den Berg. Sinds lang daarin opgemerkte foutjes en
onnauwkeurigheden worden door Mr. Willinck nog eens in alle onschuld, met geheel
noodeloozen omhaal van woorden herhaald, alsof het de hoogste wijsheid ware!
Zoo vertelt hij ons bijv. op blz. 427, dat slechts de 3e graad van verwantschap
volgens Mohammedaansch recht een huwelijksbeletsel vormt. ‘Germain- en verdere
achterneven en nichten onderling kortom verwanten, die elkaar ook naar onze
berekening in den 4en graad zijlinie bestaan, mogen in de moslimsche landen w e l
degelijk
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m e t e l k a a r t r o u w e n , onverschillig of zij agnatisch dan wel cognatisch aan
elkaar verwant zijn’. Inderdaad vond men eene dergelijke onjuistheid nog in den 3en
druk der bedoelde ‘Beginselen’ (blz. 145), maar de verwantschap, welke een
huwelijksbeletsel vormt, wordt in de moslimsche wetboeken niet op die wijze naar
graden berekend, en de heer van den Berg had zijne fout immers sindsdien reeds
lang verbeterd, niet alleen in zijne vertalingen van arabische wetboeken (die de heer
Willinck niet schijnt te kennen), maar ook bijv. in de Encyclopaedie van Nederl.-Indië
II, 557 (2e kolom, regel 7).
Aan dit voorbeeld zou men nog tal van andere kunnen toevoegen. Zoo beweert
Mr. Willinck - om hier nog een voorbeeld te noemen - in eene aanteekening aan den
voet van blz. 507, dat de man, die zijne vrouw nog vóór de feitelijke
huwelijksvoltrekking verstoot, haar eene schadevergoeding moet geven: ‘en wel ten
bedrage van d e h a l v e m a h r , als deze bij de huwelijksvoltrekking b e p a a l d
werd. Anders is de man een passend g e s c h e n k ...als schadevergoeding schuldig’.
Dit is blijkbaar ontleend aan hetgeen de heer van den Berg in zijne ‘Beginselen’ (3e
druk, blz. 149) schreef: ‘Ook als de mahr n i e t v o o r u i t b e p a a l d is, kan de man
hetzelfde doen’ (nl. alsnog van het huwelijk afzien), ‘doch, daar het dan moeilijk is
uit te maken, hoeveel d e h e l f t v a n d e n m a h r bedraagt, zoo moet hij, in plaats
daarvan, aan zijne, vóór de feitelijke voltrekking van het huwelijk bedankte bruid
e e n g e s c h e n k geven’... enz. Werd er dan niet reeds ongeveer 28 jaren geleden
(zie: Indische Gids 1884, I, 777-778) door prof. Snouck Hurgronje op gewezen, dat
dit onjuist is en tevens aangegeven, wat de moslimsche wetboeken in werkelijkheid
voor dit geval voorschrijven?
Men meene niet, dat het hier wellicht ingewikkelde vraagstukken betreft, waarover
verschil van wetenschappelijk inzicht kan bestaan. Bovendien, zelfs al ware dit het
geval, dan zou immers iemand als Mr. Willinck toch niet kunnen beoordeelen, welke
meening de voorkeur verdiende en had hij dus in allen gevalle de v e r s c h i l l e n d e
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bestaande meeningen behooren te vermelden,... indien hij die althans gekend had!
Niet alle onjuistheden in Mr. Willinck's uiteenzetting der Mohammedaansche
voorschriften laten zich uit het onoordeelkundig naschrijven van lang verouderde
gegevens verklaren. Ook slordigheid en verwardheid zijn mede daaraan schuldig,
bijv. bij hetgeen hij mededeelt over de z.g.n. 'iddah (blz. 449-450). ‘Dit arabische
woord’ - aldus schrijft hij heel deftig - ‘beteekent het o n b e p a a l d aantal dagen’.
Dit is misschien eene schrijf- of drukfout, maar ook hetgeen verder nog volgt is niet
juist. ‘De iddah’, zoo vervolgt onze schrijver namelijk, ‘is een instituut, dat ten doel
heeft confusio sanguinis te voorkomen, zooals het heet; het werd waarschijnlijk
w e e r a a n h e t r o m e i n s c h e r e c h t ontleend’ (!) ‘In den Archipel duurt de
iddah-periode vrijwel overal en in elk geval slechts... 100 dagen [op deze onjuistheid
komen wij hieronder nog terug]....; alleen b e g i n t voor vrouwen, die zwanger zijn,
bedoelde periode o o k p a s n a d e b e v a l l i n g te loopen en duurt dan slechts
40 dagen’. Dit laatste moet wel berusten op eene verwarde herinnering aan hetgeen
de schrijver in ‘De Atjèhers’ (deel I, blz. 404) had gelezen; daarom luidt dan ook het
slot zijner beschouwing aldus: ‘Z o o i s h e t i n A t j e h , zoowel als op Java en
ook in de Minangkabausche landen’. Nauwkeurigere lezing der bedoelde plaats in
‘De Atjèhers’ had hem echter het tegendeel kunnen leeren. Behoorde een Indisch
rechterlijk ambtenaar bovendien niet beter de termijnen der 'iddah-periode te kennen?
Op blz. 815 schijnt de heer Willinck eene caricatuur van het Mohammedaansche
strafrecht te hebben willen teekenen; maar bijna alles, wat hij daarover opmerkt,
berust op verwarring. ‘Zoo moest de ontuchtige’, schrijft hij daar, ‘altijd gesteenigd
(radjin’ sic!) ‘worden, of in gevallen van weinig beteekenis gegeeseld. Op diefstal
stond afkapping van de rechterhand naar het liefelijke recht des Islams’.... enz. ‘Maar
behalve al de genoemde straffen heeft de moslimsche strafrechter de bevoegdheid
den mis-
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dadiger b o v e n d i e n n o g de een of andere arbitraire correctie (ta'zîr) op te leggen,
bestaande uit geeseling, gevangenis, geldboete’.... enz. Mr. Willinck heeft toch wel
eens eene landraadszitting bijgewoond, waar de penghoeloe, bijv. in een geval van
diefstal, zijn advies over de op te leggen straf moest uitbrengen! Heeft hij dan niet
opgemerkt, dat deze in zulk een geval òf tot hadd òf tot ta'zîr maar nooit tot beide
tegelijk adviseerde? Het is mogelijk, dat Mr. Willinck, hoewel beter wetende, zich
in het vuur van zijn smalend betoog verkeerd uitdrukte, maar ook zijne voorstelling
alsof de straf voor ontucht altijd steeniging of in gevallen ‘van weinig beteekenis’
(?) geeseling zou zijn, is onjuist. Over de straffen volgens den Islam heeft de heer
Willinck in het algemeen zeer verwarde denkbeelden: ‘In Mohammeds tijd’, schrijft
hij op blz. 814, ‘hadden d e s t a m h o o f d e n het recht tot arbitraire correctie...
terwijl slechts in het geval van levensberooving en verwonding nog aan de erfgenamen
des verslagenen het recht van wedervergelding (qiçac, s i c !) toekwam, dan wel het
recht om den bloedprijs (dijah) te vorderen. N a M o h a m m e d ontwikkelde zich
van lieverlede de leer dat bepaalde misdrijven niet vergrijpen tegen de
menschenwereld, maar tegen Allah d a a r s t e l d e n ,’.. enz. Wie heeft van dit alles
ooit gehoord! En wat heeft deze wijsheid te maken met het rechtsleven der
Minangkabauërs?
Op de bestraffing van ontuchtige vrouwen komt onze schrijver op blz. 839
nogmaals terug, o.a. met de volgende opmerkingen: ‘Het patriarchale
priester-fanatisme... liet zich tegenover de a r m e v e r l e i d e v r o u w niet
onbetuigd.. In de Islamitische wereld was de vrouw kennelijk alleen geschapen om
de lusten van den man te bevredigen,....Het Opperwezen had bij de moslims het
vrouwelijke lichaam blijkbaar alleen geschapen om den man te believen; had dit dus
in een zwak oogenblik meer geluisterd naar de inspraken van eigen natuur dan naar
de voorschriften van het recht, waaronder men leefde, dan was de overheid uit naam
van Allah gerechtigd de zoogenaamde smet, die de vrouw over zich had gebracht,
op de meest crimineele
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manier weer uit te wisschen, zooals het heette. Zoo ontstonden d i e
a l l e r i g n o b e l s t e s t r a f f e n , w e l k e h e t m o s l i m s c h e r e c h t tegen
zwakke vrouwen in verloop van tijd g i n g h e r b e r g e n . Nooit en nergens op de
wereld is eene a r m e v e r l e i d e v r o u w zoo laaghartig behandeld als onder het
gezag, dat van Allah heette uit te gaan, en in het bizonder als dat nog eens kwam in
handen van een fanatiek wellustig priesterdom’.... enz.
Welke die allerignobelste straffen zijn, die ‘het moslimsche recht tegen zwakke
verleide vrouwen in verloop van tijd ging herbergen’, verzuimt Mr. Willinck echter
te vermelden. Andere straffen dan de reeds vermelde steeniging en geeseling
‘herbergt’ het moslimsche recht intusschen niet voor het geval van ontucht. Deze
straffen worden echter niet alleen tegen arme verleide vrouwen, maar evenzeer tegen
mannen bedreigd en bovendien slechts in theorie, daar zij op beide seksen slechts
zouden mogen toegepast worden in het praktisch bijna ondenkbare geval, dat 4 te
goeder naam en faam bekend staande personen ooggetuigen van het aanstootelijke
feit mochten geweest zijn. Of heeft de heer Willinck misschien adat-gebruiken
verward met de voorschriften der Mohammedaansche wetboeken? Had hij met dit
alles zooveel moeite, waarom dan niet liever de hulp ingeroepen van niet schrijvende
maar toch beter ingelichte collega's of van andere personen, die hem wellicht wat
hadden kunnen helpen? Welke waarde kan men thans aan zijne verwarde
mededeelingen hechten?
Voor een deel moeten Mr. Willinck's onjuiste voorstellingen ook daaraan
toegeschreven worden, dat hij zich in vollen ernst verbeeld heeft, uitsluitend op grond
van zijn ‘juridisch’ inzicht de beschrijving, die anderen van het Mohammedaansche
recht gegeven hebben, te kunnen ‘verbeteren’. Een merkwaardig staaltje dezer
eigenwijsheid vindt men bijv. op blz. 516. Vrijgelaten slaven, aldus meent onze
juridische autoriteit, kunnen r e c h t e n s geen ouders of andere bloedverwanten
hebben, en van deze onderstelling uitgaande schrijft hij daar, bij gelegenheid
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eener doelloos uitvoerige, blijkbaar aan ‘De Atjèhers’ (I, 361) ontleende opsomming
van alle personen die, de een na den ander, bevoegd zijn om als walî bij eene
huwelijksvoltrekking op te treden, het volgende: ‘De vader is altijd het uitgangspunt,
het centrum, waaruit de wali-kring behoort getrokken te worden... Voor een vrijgelaten
slavin, die geen vader en asabâts rechtens heeft, is dat haar maulâ’. Na dan nog o.a.
de opmerking gemaakt te hebben, dat deze verhouding tusschen vrijmaker en gewezen
slavin ‘ook weer bedenkelijk naar romeinsch recht riekt’, teekent hij bij de vrijgelaten
slavin, die geen vader en asabâts rechtens heeft, het volgende aan: ‘Hoe Dr. Snouck’(!)
‘kan spreken van een vrijgelatene, welke geene agnaten heeft, die aan de vereischten
van geschiktheid voldoen, begrijp ik niet. Een gewezen slavin heeft r e c h t e n s
n o o i t bloedverwanten.’ Men vergelijke dan ook, in verband daarmede, 's schrijvers
‘verbetering’ op blz. 514: ‘De moslimsche wet’, heet het daar, ‘kent drie categorieën
van walis: 1o die tot de zoogenaamde asabât.... behooren...’ enz. ‘3o bij vrijgelaten
slavinnen de gewezen meesters van die vrouwen, die n a t u u r l i j k geen asabât
kunnen hebben, omdat voor slaven o o k v o l g e n s m o s l i m s c h r e c h t geen
bloedverwantschap k a n ontstaan.’ Maar wat volgens moslimsch recht k a n of n i e t
k a n , heeft men dan toch alleen naar de Mohammedaansche wetboeken te
beoordeelen; kon Mr. Willinck den weg daarin niet vinden, hoe durfde hij dan
waardelooze conjecturen over den inhoud van het Mohammedaansche recht maken
en bovendien zelfs den meest bevoegden schrijver over deze onderwerpen trachten
te ‘verbeteren’?
En men meene niet, dat eene dergelijke aanmatiging uitzondering is bij onzen
schrijver! Ook op blz. 494 bijv. leest men weder de volgende laatdunkende woorden:
‘Dit alles heeft Dr. Snouck Hurgronje over het hoofd gezien, toen hij in zijn bekend
werk over de Atjehers verklaarde, dat bij de moslimsche huwelijksvoltrekking d e
v r o u w a l t i j d p a r t i j i s en niet hare’ (sic) ‘wali. Het juridische begrip van
partij zijn bij een rechtshandeling
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ontging hem. En wanneer volgens de moslimsche wet de walî nog maar optrad
n a m e n s de vrouw, als haar lasthebber, als hare(!) wakil, dan zou men desnoods
nog vrede kunnen hebben met zijne beschouwing, maar ook dat is nooit het geval
geweest... De walî trad altijd suo jure op, dus niet als representant der vrouw, die hij
uithuwelijkte,... En als Dr. Snouck Hurgronje steun voor zijn meening tracht te vinden
bij het feit, dat de b e r e i d s g e h u w d e vrouw volkomen zelfstandig eventueel kan
optreden, wanneer zij n.l. tegen haren man wil ageeren..., d a n v e r w a r t d i e
t a a l g e l e e r d e eenvoudig het begrip van partij bij het sluiten van een c o n t r a c t ,
met dat van partij in een r e c h t s g e d i n g ’. In eene geleerde noot aan den voet dier
bladzijde vervolgt de schrijver dan nog: ‘Dr. Snouck Hurgronje heeft ook t e v e e l
g e d a c h t aan o n s w e s t e r s c h r e c h t ’, (!) ‘maar hij vergat, dat’... enz. (er volgt
dan eene omslachtige verklaring van de artikelen van het Burgerl. Wetb. betreffende
de huwelijksvoltrekking, welke in het hier bedoelde verband eigenlijk niets ter zake
doen).
En wat is nu ‘dit alles’, wat door dien taalgeleerde, ‘Dr. Snouck Hurgronje’, is
over het hoofd gezien, maar door Mr. Willinck nu eens beter zou verklaard worden?
De zaak komt op het volgende neer. Evenals andere volken met patriarchale
familie-inrichting hebben blijkbaar ook de oude Arabieren zeker stadium van
maatschappelijke ontwikkeling doorloopen, waarin de vrouw rechtens niet veel meer
dan eene zaak was, welke door hare manlijke bloedverwanten aan haren echtgenoot
v e r k o c h t werd en ook tijdens haar huwelijk rechtens in een toestand van
afhankelijkheid jegens haren man bleef verkeeren. Wel vindt men van dien ouden
toestand ook in de voorschriften der moslimsche wetboeken nog sporen; maar volgens
de moslimsche wet is de vrouw toch in het algemeen geen zaak meer, veeleer een
zelfstandige partij, zoowel bij het voltrekken van haar huwelijk als daarna. Zij sluit
echter n i e t z e l f haar huwelijkscontract. De oude vorm is in dit opzicht bewaard
gebleven. In f o r m e e l e n z i n heeft
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dus haar walî bij de huwelijksvoltrekking, althans volgens de Sjâfi'itische leer, nog
altijd de rol te vervullen, die hem ook oudtijds daarbij toekwam; formeel biedt hij
de bruid nog altijd aan den bruidegom ten huwelijk. Kan de vrouw niet over een
manlijken bloedverwant beschikken, die de rol van walî voor haar vervult, dan treedt
bij de huwelijksvoltrekking de ter plaatse bevoegde overheidspersoon (hâkim) als
haar walî op, tenzij zij in overleg met den bruidegom een ander (eenen zgn. hakam)
daartoe mocht hebben aangewezen. We l is waar kan eene vrouw zonder
medewerking van haren walî haar huwelijk niet wettig tot stand brengen, maar slechts
in een bepaald geval is deze laatste bevoegd, zijne toestemming tot het huwelijk en
zijne medewerking daarbij te weigeren. Dit alles is reeds meermalen in den breede
toegelicht en mag hier dus als bekend worden ondersteld.
Blijkbaar heeft nu de rol, welke in f o r m e e l o p z i c h t nog altijd aan den walî
wordt toegekend, Mr. Willinck in de war gebracht. Hij meende daaruit te mogen
afleiden, dat de walî eener vrouw ook volgens de moslimsche wetboeken nog a l t i j d
o p e i g e n g e z a g haar huwelijk tezamen met den bruidegom kon tot stand brengen,
zoodat consensus, wilsovereenstemming, tusschen de echtgenooten feitelijk overbodig
was. Een blik in een moslimsch wetboek of in een of ander handboek over het
Mohammedaansche recht had hem van het tegendeel kunnen overtuigen. Maar ook
zonder dat meende hij de zaak reeds voldoende te begrijpen en achtte zich dan ook
zonder aarzeling bevoegd, eene nieuwe, ‘betere’ opvatting hierover te verkondigen.
Men leest daarover op blz. 492-493 o.a. het volgende:
‘Nochtans moet die consensus’ [tusschen de huwende partijen] ‘nooit, zooals bij
ons, als een essentiale van de huwelijksvoltrekking beschouwd worden, als een
vereischte, welks gemis deze nietig zou doen zijn. Heeft die plaats gehad, zooals de
gerecipieerde moslimsche wet dat voorschrijft, dan blijft het huwelijk desniettemin
geldig, ook al zou het achteraf blijken, dat er geen consensus tusschen de echtelieden
bestond, op het oogenblik dat zij dit werden...
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De antiek-westersche rechtsregel solus consensus facit nuptias heeft in het moslimsche
recht nooit gegolden en dus ook niet in dat, wat door de Minangkabauërs gerecipieerd
werd op het stuk der huwelijksvoltrekking. Bij deze gold onder de moslims altijd,
dat d e c o n s e n s u s s l e c h t s t u s s c h e n d e n w a l i d e r v r o u w e n d e n
meerderjarigen b r u i g o m voldoende was, of tusschen dien wali en den voogd van
den minderjarigen man... En hoe oud de vrouw ook moge worden, bij haar
huwelijksvoltrekking speelt zij nooit een rol.’
Daarop volgt dan het boven geciteerde over de onkunde en het gebrek aan juridisch
inzicht van ‘Dr. Snouck Hurgronje’.
Trouwens ook den Profeet zelven wordt zijn gemis aan juridische kennis, zij het
dan ook in meer bedekte termen, verweten! Mohammed toch heeft Allah in Koran
II 237-238 laten zeggen: ‘Het is geen zonde voor ulieden, wanneer gij aan uwe
vrouwen den talâk geeft (d.w.z. haar verstoot), nog vóórdat gij haar aangeraakt hebt,...
geeft haar dan een geschenk’... enz. Dit moet echter volgens Mr. Willinck eene
domme fout zijn, want hij leert ons op blz. 507-508, dat er in dit geval voor een jurist
geen sprake kan zijn van eene verstooting (talâk), maar slechts van ‘de ontbinding
van een louter contractueelen band middels rouwkoop’. Met de grootste naïveteit
laat hij daarop volgen: ‘De Minangkabauërs hebben zich in deze f i j n e j u r i d i s c h e
o n d e r s c h e i d i n g e n intusschen nooit verdiept, voor zoover mij bekend is. Bij
h e n s c h i j n t bedoelde rouwkoop niet gerecipieerd te zijn; althans daar is mij niets
van gebleken.’
Historische studies over den oorsprong der Mohammedaansche voorschriften zou
men in een boek over het rechtsleven bij de Minangkabausche Maleiërs zeker niet
verwachten, maar Mr. Willinck heeft toch de verzoeking niet kunnen weerstaan, den
lezer ook met het resultaat zijner historischrechtsvergelijkende studiën op dit gebied
bekend te maken. Niet alleen bij de oude Arabieren, aldus meent hij, maar ook bij
de Mohammedanen heeft oorspronkelijk het matriarchaat
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geheerscht. Eerst de latere Mohammedaansche ‘rechtsgeleerden’ kregen zulk eene
bewondering voor de schoonheden van het (toen reeds sedert eeuwen in onbruik
geraakte) recht der XII tafelen, het recht uit de tijden van Mozes en Homerus, enz.,
dat zij besloten, daaruit eenige patriarchale antiquiteiten voor hunne
Mohammedaansche geloofsgenooten te ontleenen. Vandaar dus bijv. de
Mohammedaansche bruidschat, ontleend aan het o u d -G r i e k s c h e r e c h t 1), de
Mohammedaansche 'iddah-periode, de walî bij de Mohammedaansche
huwelijksvoltrekking en nog veel meer, alles ontleend aan het o u d -r o m e i n s c h e
r e c h t , de besnijdenis, ontleend, zoo al niet rechtstreeks aan de oude Babyloniërs,
dan toch aan de o u d e H e b r e e ë n (zie blz. 539), enz. - Men durft zijne oogen
nauwelijks vertrouwen bij het lezen van dergelijke dwaasheid.
Zelfs een ‘bewijs’ meende Mr. Willinck gevonden te hebben voor het matriarchaat
bij de Mohammedanen! Men zie blz. 507: ‘En dat o o k d e m o s l i m s nooit een
deductio in domum mariti als een essentiaal van hunne huwelijksvoltrekking hebben
gekend, is voor mij mede een b e w i j s , d a t o o k z i j oorspronkelijk in
m a t r i a r c h a l e r e c h t s v e r h o u d i n g e n moeten hebben geleefd.’ De nadere
toelichting van dit ‘bewijs’ vindt men op blz. 495-498. Zij sluit aan bij hetgeen wij
hierboven reeds mededeelden over Mr. Willinck's opvatting, als zoude bij de Moslims
de walî nog s t e e d s o p e i g e n g e z a g de bruid in het huwelijk kunnen verbinden.
De quintessence van Mr. Willinck's uitvoerige betoog komt ongeveer op het volgende
neer: Oppervlakkig oordeelende zou men geneigd zijn, de door haren

1) Zie blz. 506: ‘De mahr werd door de moslimsche rechtsgeleerden waarschijnlijk overgenomen
uit het o u d -g r i e k s c h e r e c h t . Daarin had de bruigom ook bij de voltrekking van het
huwelijkscontract tusschen hem en den kurios van de vrouw aan dezen geschenken,... te
geven, welke hedna heetten. Dit was reeds i n d e n h o m e r i s c h e n t i j d gewoonte...
De hedna waren steeds de pretium puellae; de m a h r d e r m o s l i m s was oorspronkelijk
niets anders hoogstwaarschijnlijk, ook al werd die der’ [3e naamval] ‘oorspronkelijke
matriarchale gemeenschap van de o u d s t e A r a b i e r e n ’ [s i c . - maar volgens den
samenhang moeten hier toch de Mohammedanen zijn bedoeld] o p g e l e g d d o o r h u n ’(!)
‘r e c h t s g e l e e r d e n ’.
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walî ten huwelijk gegeven vrouw als het ‘voorwerp’ van het huwelijkscontract te
beschouwen; in werkelijkheid is zij dat evenwel niet; want het huwelijk geldt reeds
als voltrokken, nog vóórdat de vrouw ‘geleverd’ is! Dit is eene rechtsopvatting,
welke, naar de heer Willinck oordeelt, s l e c h t s v e r k l a a r d k a n w o r d e n ,
door aan te nemen dat bij de oude Arabieren en Moslims oorspronkelijk
m a t r i a r c h a a t geheerscht heeft. Anders had de vrouw b i j d e l a t e r e
M o s l i m s immers ‘geleverd’ moeten worden bij de huwelijksvoltrekking. Zijne
woorden luiden in het kort aldus:
‘Bij de Minangkabauers w e r d dus te allen tijde de vrouw uitgehuwelijkt en bij
de moslims gebeurde dat ook altijd. Maar daarmede is nog niet gezegd, dat zij ook
het v o o r w e r p van het huwelijkscontract was bij beide “v o l k e n ”. In de
Minangkabausche wereld kon zij dat ten minste nooit zijn’... enz. [op grond der
matriarchale verhoudingen]. ‘Pas onder de patriarchale rechtsorde werd de vrouw...
voorwerp van het huwelijkscontract. Zij werd dan v e r k o c h t ...’ enz. ‘En de gesloten
koop, waarvan zij het voorwerp uitmaakte, was ook niet eerder voldongen dan nadat
zij in het feitelijk bezit van haren man was gekomen, na de deductio in domum mariti.
Zoo was het altijd bij alle volken der oudheid, bij de oudste Semieten...’ enz.; ‘zoo
is het nog heden bij de onder patriarchale instellingen levende volken’,... enz. ‘Bij
die allen werd dus het sluiten van het huwelijkscontract tusschen de bevoegde partijen
op zich zelf niet meer voldoende om het huwelijk een voldongen feit te doen worden.
Daar moest steeds nog wat bij komen, de levering van de vrouw, de traditio symbolica,
haar deductio in domum mariti.
‘Maar de moslims zijn in hun recht blijven staan op het oud-matriarchale standpunt.
Althans is bij hen, die de Sjafiietische leer volgen, niet de vrouw het voorwerp van
het huwelijkscontract, maar slechts het h u w e l i j k s g e n o t , dat zij belooft aan te
brengen.’ [Men lette op deze bewering met het oog op hetgeen verder volgt]. ‘Zij
behoefde dus ook niet geleverd te worden aan den man, het was
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voldoende, indien deze haar als echtgenoote had aangenomen met zijn woord. Zulks
wijst er op, dat d e o u d e A r a b i e r e n o o r s p r o n k e l i j k o o k onder een
matriarchale rechtsorde moeten hebben geleefd, anders zouden zij wel de traditio
van de vrouw gekend hebben vóór Mohammed's tijd; zij zouden de zaak evenzeer
niet vertrouwd hebben, dan nadat de vrouw in het feitelijk bezit van den man was
gekomen, in diens huis, of althans in dat van zijn vader. Zij’ [wie?] c o p i e e r d e n
in den tijd n a d e n P r o f e e t echter in alles de cultuur van andere volken, van de
oude Joden, Grieken en Romeinen, en namen d u s van dezen ook den v e r k o o p e r
van de vrouw over, zooals de oudjoodsche, grieksche en romeinsche familievader
zulks was. Hun wali werd niets anders dan het namaaksel van dezen, maar
v o o r w e r p van den koop bleef louter en alleen het h u w e l i j k s g e n o t ; de persoon
van de vrouw werd dat niet,.... waren de moslimsche rechtsgeleerden met hun
copieeren van vreemde patriarchale rechtsinstellingen.... consequent geweest, dan
zouden zij de vrouw ook wel degelijk als v o o r w e r p van het contract hebben
moeten beschouwen’.... enz. Het zonderling verwarde betoog eindigt ten slotte
onverwachts met de waarlijk verbluffende opmerking: ‘Intusschen is het d e m o e i t e
n i e t w a a r d om er over te strijden of volgens het moslimsche recht de v r o u w
z e l v e dan wel het h u w e l i j k s g e n o t voorwerp van het huwelijkscontract is;
h e t i s o u d l o o d o m o u d i j z e r .’
Dat bij de Arabieren, evenals bij andere Semietische volkeren, reeds in z e e r
o u d e tijden het patriarchaat heeft geheerscht, zooals o.a. op linguistische gronden
kan worden aangetoond, - dat van een matriarchaat in Arabië daarentegen slechts
min of meer vage sporen zijn aan te wijzen, - dat over dit ingewikkelde onderwerp
eene vrij uitgebreide literatuur bestaat, - van dit alles heeft Mr. Willinck blijkbaar
zelfs geen vermoeden. Dit moge nu op zich zelf ook wel begrijpelijk zijn, maar
waarom schreef hij er dan over en nog wel in een boek over de Minangkabausche
Maleiërs? Kan bovendien zelfs het meest absolute gemis
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aan de noodige feitelijke gegevens als verontschuldiging gelden voor z u l k e
‘bewijzen’, z u l k e betoogen, z u l k e veronderstellingen, als die waarop wij hierboven
wezen?

II.
In sommige gevallen worden de voorschriften van Allah's wet juist zooals zij in de
Mohammedaansche wetboeken zijn beschreven door de Inlanders min of meer
getrouw nageleefd. Dat de heer Willinck die voorschriften slechts gebrekkig kende,
bleek ons boven uit eenige voorbeelden. De telkens in zijn boek voorkomende
verzekering, dat foutief door hem beschreven Mohammedaansche bepalingen a l d u s
en i n d i e n v o r m door de Minangkabauërs zouden gerecipieerd zijn, kan wel als
geheel waardeloos worden ter zijde gesteld.
In andere gevallen pleegt echter de toepassing van Mohammedaansche
voorschriften zich in den Indischen Archipel door zekere eigenaardige locale
gebruiken te kenmerken, die voor het eerst door prof. Snouck Hurgronje in zijn
standaardwerk over ‘De Atjèhers’ op meesterlijke wijze in het licht zijn gesteld.
Hoewel in dat werk hoofdzakelijk over de adat der Atjèhers wordt gehandeld, vindt
men daarin ook tal van gegevens over de desbetreffende gebruiken op Java en elders.
Mr. Willinck had dus slechts te vermelden gehad, in hoeverre de adat der
Minangkabauërs in dit opzicht overeenkwam met die der Atjèhers of andere Inlanders,
dan wel daarvan afweek. Maar men komt bij het lezen van zijn werk al spoedig tot
de overtuiging, dat hij met ‘De Atjèhers’ misschien wel oppervlakkig had kennis
gemaakt, maar dit werk dan toch feitelijk n i e t k e n d e .
Zoo wezen wij hierboven reeds op Mr. Willinck's onjuiste opmerking, dat de duur
van de 'iddah-periode in den Archipel ‘vrijwel overal en in elk geval slechts 100
dagen’ zou bedragen. Op blz. 450 schrijft hij nogmaals: ‘De duur van bedoelde
periode valt voor niet zwangere weduwen samen met dien van den rouwtijd.... en is
niet
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4 maanden en 10 dagen, zooals het moslimsch recht voorschrijft, maar slechts 100
dagen.’ Aan den voet dier bladzijde teekent hij daarbij het volgende aan: ‘Die periode
van juist 100 dagen staat b i j d e i n d i s c h e v o l k e n in verband met hunne
animistische opvattingen’.... enz. Ook op blz. 544 worden diezelfde beweringen
nogmaals herhaald en volgens Mr. Willinck zou dit alles niet alleen voor de
Minangkabauërs gelden, maar ook voor de Atjèhers en op Java. Blijkbaar berust
deze geleerdheid echter geheel op misverstand. De schrijver heeft den rouwtijd en
de 'iddah n a e e n s t e r f g e v a l verward met de 'iddah n a e c h t s c h e i d i n g . In
‘De Atjèhers’ (I, 407, nt. 1) had hij het volgende kunnen lezen: ‘Ook in Atjèh neemt
men, overeenkomstig de wet, na den d o o d des mans eene 'iddah van 4 maanden
en 10 dagen in acht.’ Dat de rouwtijd der weduwen oorspronkelijk wel overal met
animistische levensbeschouwingen in verband zal hebben gestaan, is waarlijk geene
ontdekking, die de heer Willinck voor het eerst gedaan heeft, maar in dit geval is
geen sprake van eene 100 dagen durende rouwperiode, die uit animistische opvattingen
bij de indische volken zou moeten verklaard worden.
Had Mr. Willinck bestudeerd wat in ‘De Atjèhers’ (I,401) voorkomt over het
huwelijksgoederenrecht bij Mohammedaansche Inlanders, dan had hij waarschijnlijk
de opmerking kunnen vermijden, die nu blz. 623 ontsiert. ‘Nochtans’, zoo schrijft
hij daar, ‘hebben de Minangkabauërs wel altijd.... een gemeenschappelijk eigendom
van man en vrouw te zamen gekend op goederen, die beiden tijdens het huwelijk
middels gemeenschappelijken arbeid erlangden. Dat zijn de zoogenaamde... harto
basarikatan (v a n i k a t = b i n d e n , d u s s a a m v e r b o n d e n g o e d e r e n )’...
enz. Welk verstandig mensch zal een woord als basarikatan van ikat = binden
afleiden? In ‘De Atjèhers’ had Mr. Willinck echter ter aangehaalde plaatse kunnen
lezen, dat in Atjèh evenals op Java en Madoera en in de meeste Maleische landen,
daar waar de vrouw de medewerkster van den man pleegt te zijn, stilzwijgend het
be-
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staan eener ‘vennootschap’ tusschen de echtgenooten wordt aangenomen. Zulk eene
vennootschap nu wordt met de daarvoor in de moslimsche wetboeken gebruikelijke
arabische benaming sarikat (van sjarika = deelgenoot zijn) aangeduid.
Ook het in den Archipel bij de Mohammedaansche Inlanders voorkomende gebruik
van den ta'lîk (d.i. het voorwaardelijk uitspreken der verstooting) is in ‘De Atjèhers’
grondig en op heldere wijze uiteengezet. Desniettemin ontzag de heer Willinck zich
niet, op blz. 556-558 o.a. de volgende beschouwingen over den ta'lîk bij de
Minangkabauërs neer te schrijven: ‘Feitelijk komt het talâq talîq’ (sic) ‘naar onze
begrippen neer op e e n c o n t r a c t t u s s c h e n m a n e n v r o u w g e s l o t e n ,
waarbij deze gemachtigd wordt om na bepaalde onzekere toekomstige gebeurtenissen
z i c h a l s v r i j e v r o u w t e g e d r a g e n ’. (!) ‘De Moslims evenwel, met h u n
t o t a a l g e m i s a a n j u r i d i s c h i n s t i n c t , hebben er echter nooit een contract
in gezien, maar het talâq talîq a l t i j d beschouwd als een bereids uitgesproken
verstooting, die pas later van kracht kan worden. ...H e t komt gedurende de laatste
jaren ook al meer en meer onder de Minangkabauërs voor, maar in het bizonder daar,
waar d e v r i j e g e e s t e l i j k h e i d ’ (!) ‘h u n would-be geleerdheid gaandeweg
aan de goegemeent wist te slijten.’ Intusschen bleef het doel van den ta'lîk den heer
Willinck ondanks de voorlichting, welke hij daarover toch in ‘De Atjèhers’ had
kunnen vinden, ten eenenmale verborgen en in verband daarmede geeft hij dan ook
van den zoogenaamden fasch op blz. 562 o.a. de volgende geheel scheeve voorstelling:
‘Voor de moslimsche vrouw is de fasch de eenige manier om van haren echtgenoot
af te komen, indien zij gegronde redenen daartoe heeft, maar hij weigert het huwelijk
middels choel te ontbinden. Die redenen zijn b.v. het n i e t n a k o m e n van zijn
belofte om den bruidschat contant te betalen..., dan wel z i j n v e r z u i m om haar
een behoorlijk levensonderhoud overeenkomstig haren stand te verschaffen.... Wijders
mag de moslimsche een eisch tot echtscheiding tegen haren man instellen, indien
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hij, ofschoon daartoe volkomen in staat, den bijslaap niet met haar uitoefent’... enz.
Neen, integendeel; juist omdat de gehuwde vrouw in dergelijke en vele andere
gevallen g e e n r e c h t zou hebben, op grond der voorschriften van de moslimsche
wet ontbinding van haar huwelijk te vorderen, is de ta'lîk in den Archipel gebruikelijk.
Dit mag thans als bekend worden ondersteld en ook Mr. Willinck had dit behooren
te weten, alvorens zijne ‘would-be geleerdheid aan de goegemeent te gaan slijten’.
Behoeft het nog verder betoog, dat wie blijkbaar zóó slecht op de hoogte is, zoowel
van de theoretische voorschriften der moslimsche wet als van hare praktijk in den
Indischen Archipel, o n b e v o e g d moet worden geacht om te kunnen oordeelen
over den invloed van den Islam op het rechtsleven der Minangkabauërs? Wij willen
ons dan ook niet langer verdiepen in hetgeen Mr. Willinck nog verder over dit
onderwerp en o.a. over de ‘priesters’, de ‘vrije geestelijkheid’ en hare wandaden1)
onder de Minangkabauërs opmerkt, om thans te komen tot zijne kritiek op de
Islam-politiek van het Indische Gouvernement.

1) ‘Als staaltjes, die kunnen dienen ter illustratie van de wijze, op welke de vrije geestelijkheid
in de laatste 30 jaren durfde op te treden’, aldus schrijft Mr. Willinck op blz. 303 (onder aan
de bladzijde), ‘kan het volgende medegedeeld worden. In 1882 eischten geestelijken in Rau
dat aanstaande echtgenooten eerst d e 20 v o o r n a a m s t e l e e r s t e l l i n g e n v a n
d e n I s l a m (zipat nan doea poeloeh) zouden aanleeren, voordat zij zich bereid verklaarden
het huwelijk d e r m e n s c h e n te voltrekken.’ Het verschrikkelijke van dit geval schijnt
hier vooral gezocht te moeten worden in het aanleeren dier 20 zipat (sic!, waarin Mr. Willinck
niets minder dan ‘de 20 voornaamste leerstellingen van den Islam’ (welke?) heeft gezocht.
Maar hij weet zelfs nog ijselijker staaltjes mede te deelen: ‘Een fanatieke sjeich wist eens in
de negri Djaho (Batipoe en X Kota) de bevolking over te halen om van haar matriarchaal
erfrecht afstand te doen... Een andere fanaticus s n e e d e e n s een Minangkabausche vrouw,
die overspel had gepleegd, in tegenwoordigheid van zijn moerids in zijne soerau d e n b u i k
o p e n , ten einde hare ingewanden te wasschen en haar alzoo van de gepleegde zonde te
reinigen, zooals hij voorgaf. D i t a l l e s h e e f t m e n v a n d e n I s l a m t e
v e r w a c h t e n in I n d i ë , als men dien godsdienst vrij spel geeft,’ aldus besluit de heer
Willinck zijne kinderachtige beschouwing.
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III.
Wilde men den heer Willinck gelooven, dan zou de Indische Regeering door
onwetende, onbekwame raadslieden misleid, den Islam in Nederl.-Indië gedeeltelijk
door onverantwoordelijke nalatigheid, gedeeltelijk door eene reeks van geheel
verkeerde maatregelen tot voortdurend grooteren bloei en wasdom hebben gebracht
en tevens aan de f a n a t i e k e , Islamitische p r i e s t e r s eene machtige officieele
positie verschaft, zooals hun die elders in Mohammedaansche landen nooit wordt
toegestaan.
Maar noch die afkeurenswaardige maatregelen van het Indische gouvernement,
noch den werkkring, invloed en de positie dier ‘fanatieke priesters’ in Nederl.-Indië
blijkt de heer Willinck te kennen. Wij bepalen ons hier tot bespreking der volgende
kenmerkende voorbeelden.
Op blz. 519 schrijft Mr. Willinck naar aanleiding van de zoogenaamde
Huwelijksordonnantie van 1895 o.a. het volgende:
‘Op Java... vervult weer de afdeelingspenghoeloe of zijn plaatsvervanger geregeld
d e r o l v a n q a d h i bij huwelijksvoltrekkingen, krachtens zijn koewasa khakim,
zooals het daar met een w e e r nagemaakt arabisch woord heet. Bij de staatsbladen
1895 No. 198 en 1898 No. 149 zijn ze vrijwel a l s q a d h i s i n z a k e
h u w e l i j k s a a n g e l e g e n h e d e n o f f i c i e e l a a n g e s t e l d ... Door bedoelde
staatsbladen is op Java veel te veel het moslimsche p r i e s t e r d o m op den
v o o r g r o n d g e s t e l d . Het moslimsch recht zelf weet van geen bemoeienis van
p r i e s t e r s met huwelijks- en echtscheidingszaken. De qadhi is daarin wereldlijke,
geen geestelijke autoriteit. M e n h e e f t d a t o p J a v a b l i j k b a a r n o o i t
i n g e z i e n . Vandaar dat het moslimsche priesterdom er een officieel cachet kreeg,
wat e e n v a n d e g r o o t s t e f o u t e n v a n o n z e i s l a m -p o l i t i e k i n
I n d i ë werd; laat ons die fout op Sumatra ontwijken.’
Van waar nu die schoolmeesterachtige woorden? Wa t heeft men op Java blijkbaar
nooit ingezien? Welke ‘fouten’ moeten voortaan vermeden worden?
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De zaak is eenvoudig deze, dat Mr. Willinck van de hier bedoelde
huwelijksordonnantie absoluut niets begrepen heeft. Den hâkim (d.i. den b i j
o n t s t e n t e n i s van manlijke bloedverwanten der vrouw bij de huwelijksvoltrekking
optredenden overheidspersoon) heeft hij verward met den ‘deskundige’, die in
Mohammedaansche landen den walî eener vrouw bij het sluiten van haar
huwelijkscontract pleegt b i j t e s t a a n . Over de functie van den hâkim (dien Mr.
Willinck bovendien ten onrechte als een kâdhî beschouwt; vgl. ook blz. 517, laatsten
regel) wordt in deze verordening absoluut niet gehandeld; wel over den bijstand van
den bedoelden ‘deskundige’; van kâdhî's is geen sprake; van priesters evenmin. De
huwelijksordonnantie, die, zooals bekend is, op de meest grondige kennis van adat
en Mohammedaansche wet is gebaseerd, heeft het reeds geldende privaatrecht van
den Inlander niet gewijzigd, maar slechts gouvernementsstraf bedreigd tegen het
onbevoegd verleenen van ‘deskundigen’ bijstand bij de huwelijksvoltrekking, - wat
ook reeds volgens de adat als strafbaar gold en waartegen werkelijk ernstige
bedenkingen bestonden, - en verder in het belang der rechtszekerheid het reeds
bestaande gebruik om de huwelijken te registreeren beter geregeld. De geldigheid
van het huwelijk blijft ook na het in werking treden dezer ordonnantie evenals vóór
dien tijd o n a f h a n k e l i j k van de medewerking der hier bedoelde ‘deskundigen’.
Dezen behoeven daarenboven niet te behooren tot de Inlandsche ambtenaren, die
met de godsdienstige aangelegenheden der Inlandsche bevolking belast zijn en die
door Mr. Willinck met de misleidende benaming ‘priesters’ of ‘geestelijken’ worden
aangeduid1).

1) Men pleegt in Nederl.-Indië algemeen van ‘priesterraden’ te spreken. Deze benaming heeft
den heer Willinck in de war gebracht, zooals o.a. blijkt uit de volgende (op blz. 435
voorkomende) zinsnede: ‘In de moslimsche wereld is de priester qua talis nooit rechter
geweest. Men heeft daar slechts de (sic) alleensprekende rechter, de qadhi, maar die is er
o r g a a n v a n d e n s t a a t en niet e e n van den godsdienst’. Waarom is nu volgens Mr.
Willinck ‘de qadhi in de moslimsche wereld’, die slechts bevoegd is, in sommige naar de
populaire opvatting min of meer onmiddellijk met den godsdienst samenhangende zaken
uitspraak te doen overeenkomstig de regelen van Allah's wet g e e n o r g a a n v a n d e n
g o d s d i e n s t , in tegenstelling met zijn collega in den Indischen Archipel die juist hetzelfde
doet? De algemeen erkende bezwaren, die aan de rechtspraak der zoogenaamde ‘priesterraden’
verbonden zijn, vinden hunnen oorsprong toch niet in het p r i e s t e r l i j k karakter dier
rechters? Men zie thans over deze rechtspraak en de wijze, waarop zij verbeterd zou kunnen
worden: Nederland en de Islam, vier voordrachten gehouden in de Nederl.-Indische
Bestuursacademie door D r . C. S n o u c k H u r g r o n j e , hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit
te Leiden. Leiden 1911, blz. 62-66.
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Niets belet om een ander daartoe geschikt persoon, bijv. eenen schrijver ten kantore
van een bestuursambtenaar, voor deze functiën aan te wijzen, hetgeen dan ook
meermalen geschiedt, wanneer de omstandigheden dat toelaten, ook al weet Mr.
Willinck dat niet. De ordonnantie bedreigt ten slotte straf tegen hem, die aan de
huwende partijen te hooge kosten in rekening mocht brengen - een vroeger veel
voorkomend misbruik bij de huwelijkssluiters, waartegen destijds moeilijk
maatregelen konden genomen worden.
Men moet uit Mr. Willinck's woorden wel afleiden, dat hem d i t a l l e s
o n b e k e n d was, dat hij noch van de deze Ordonnantie betreffende voorschriften
in Staats- en Bijblad, noch van hare ten uitvoerlegging in de praktijk, noch van de
literatuur over dit onderwerp op de hoogte was. Maar wat dan wel te denken van een
Indisch rechterlijk ambtenaar, die toont van de geldende gouvernementsvoorschriften
al even weinig te weten als van de meest principieele voorschriften des Islams en
haren invloed op de Inlandsche bevolking, - die desniettemin op hoogen toon durft
praten van d e g r o o t s t e f o u t e n o n z e r I s l a m -p o l i t i e k i n
N e d e r l .-I n d i ë , - en die een zorgvuldig voorbereiden, onder de meest deskundige
voorlichting tot stand gekomen regeeringsmaatregel, waarvan hij i n h o u d n o c h
s t r e k k i n g h e e f t b e g r e p e n , onbeschaamd durft brandmerken als eene
‘officieele begunstiging’ en vooropstelling ‘van het moslimsche priesterdom’!
Ook op blz. 556 (in de aanmerking aan den voet der pagina) heet het weder van
diezelfde ordonnantie, naar aanleiding van de daarin voorgeschreven verplichting
om ook van de huwelijksontbinding kennis te geven aan den
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huwelijksambtenaar: ‘Men heeft door een en ander te bepalen... maar overal weer
het moslimsche priesterdom op den voorgrond gedrongen, terwijl dit in de moslimsche
landen nooit iets met familieaangelegenheden te maken had. Wat hebben wij toch
steeds in Indië den Islamitischen priester in de kaart gespeeld, in stede van dien zoo
min mogelijk tot een persoon van gezag te verheffen. Is 't wonder dat di bawah
Compeni ook op Java agamo soedah djadi lebeh koeat? O n z e
I s l a m -s t a a t k u n d e i s i n I n d i ë t o t n o g t o e é é n g r o o t e b é v u e
g e w e e s t , in alle mogelijke opzichten.’
Hoe de regeering volgens den heer Willinck tegen den Islam in Nederl.-Indië
behoorde op te treden, blijkt uit sommige zijner uitlatingen niet onduidelijk. ‘Niet
alleen van een ethisch, maar ook van oeconomisch standpunt bezien’, schrijft hij
bijv. op blz. 527, ‘d e u g e n de moslimsche huwelijksvoorschriften a l e v e n m i n
a l s e l k a n d e r r e c h t a a n s j a r a t o f a d a t o n t l e e n d . Onze koloniale
staatslieden trekken er zich echter nooit iets van aan,... 's Lands wijs, 's lands eer,
zoo oordeelde men altijd vrij kortzichtig en gemakzuchtig’. Blijkbaar hadden die
afkeurenswaardige voorschriften volgens Mr. Willinck van regeeringswege eenvoudig
moeten worden a f g e s c h a f t !
Zeer duidelijk laat hij zich in dit opzicht uit ten aanzien der Mohammedaansche
godsdienstige broederschappen en de scholen voor moslimsch godsdienstonderwijs.
Wat deze mystieke broederschappen in Nederl.-Indië in de praktijk zijn, - in welke
godsdienstige behoeften der Inlanders zij plegen te voorzien, - aan welke voorwaarden
zij gebonden zijn en hoe het regeeringstoezicht daarop uitgeoefend wordt, - van dat
alles heeft de heer Willinck nooit gehoord. En wat de aard is van het Inlandsch
godsdienstonderwijs, - onder welke beperkende voorwaarden dit mag gegeven
worden, - hoe de regeering toeziet op de naleving harer voorschriften in deze materie,
- van dat alles is Mr. Willinck volstrekt onkundig. Het is hem blijkbaar zelfs nooit
in de gedachten gekomen, dat hij zich over zulke vragen met eenige inspanning
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misschien wel eenigszins zou kunnen inlichten. Maar waartoe ook? Ook zonder dat
immers stond zijn oordeel reeds bij voorbaat vast. Men leze wat hij daarover op blz.
305-307 schrijft:
‘Het is mij altijd een raadsel geweest’, leest men daar o.a., ‘hoe ons gouvernement
bedoelde genootschappen heeft kunnen d u l d e n in Indië. Zij moesten a l l e s t r e n g
v e r b o d e n worden, het deelnemen aan die vereenigingen b e h o o r d e f l i n k
g e s t r a f t te kunnen worden.’ En het godsdienstonderwijs vindt in Mr. Willinck's
oogen niet veel meer genade. ‘Terwijl ieder ander, die in Indië onderwijs wil geven,
daartoe vergunning van het gouvernement noodig heeft, mochten de moslimsche
geestelijken hun ware(?) wijsheid weer altijd overal in de kolonie aan den man
brengen, zonder dat onze Regeering zich daar ooit iets van aantrok, zonder dat zij
daarop een schijn of schaduw van controle bliefde uit te oefenen’ (sic)....’ Ook de
m o s l i m s c h e p r i e s t e r s c h o l e n moest men eenvoudig k o r t w e g
v e r b i e d e n . Ook die inrichtingen kunnen nooit veel goeds uitrichten.... Al die
inrichtingen doen meer kwaad dan goed; zij zijn slechts agenturen van de drijvers
in het Heilige Land, de perspompen, met welke het noodige geld uit Indië ten behoeve
van Mekka wordt gezogen,’..... enz. ‘Laten wij ze toch z o o g a u w m o g e l i j k
o p r u i m e n .’
Onwillekeurig herinnert men zich bij het lezen dezer ontboezemingen de klachten,
die Mr. Willinck indertijd in de Nieuwe Courant van 31 Mei en 1 Juni 1906
publiceerde over het door hem onderstelde gebrekkige toezicht der Indische regeering
op het heffen van g o d s d i e n s t i g e b e l a s t i n g e n door Mohammedaansche
priesters. Ook toen bleek de heer Willinck g e e n e n k e l d e r d e s b e t r e f f e n d e
r e g e e r i n g s v o o r s c h r i f t e n t e k e n n e n en nadat hem daarop door Prof.
Snouck Hurgronje in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 11 Augustus 1906 was
gewezen, en uiteengezet, waarom en op welke wijze de Regeering angstvallig ertegen
waakte, dat het in ontvangst nemen van zekere godsdienstige liefdegaven in geen
geval het karakter
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van belastingheffing zou kunnen aannemen, wist Mr. Willinck daartegen behalve
eenige grove personaliteiten niets anders in het midden te brengen dan de naïeve
verzekering, dat het onderscheid tusschen eene door de gestelde machten geheven
en afgedwongen b e l a s t i n g en eene vrijwillige, uit godsdienstige overtuiging
opgebrachte l i e f d e g a v e hem in dit geval niet duidelijk was, zoodat hij zijn betoog
bleef handhaven. Welke maatregelen hij dan wel van de Indische Regeering had
verlangd, bleek niet. Of behoorde wellicht ook het geven en ontvangen dezer
godsdienstige gaven naar 's schrijvers opvatting tot die wanbedrijven, die, evenals
het deelnemen aan de godsdienstoefeningen der mystieke broederschappen, streng
verboden, ja f l i n k b e s t r a f t behoorden te worden?
Wij laten Mr. Willinck's opmerkingen over den Islam in Nederl.-Indië en het
volgens hem zoo afkeurenswaardige beleid van het Indische Gouvernement tegenover
de belijders van dien wereldgodsdienst verder onbesproken. Had de heer Willinck
een wetenschappelijken naam te verliezen gehad, hij zou zich wel er voor gewacht
hebben, zoo lichtvaardig over onderwerpen te schrijven, waarvan hij moest weten,
in geen enkel opzicht op de hoogte te zijn. Maar het betrof hier bovendien niet
uitsluitend academische quaesties, doch ook vraagstukken van p r a k t i s c h
r e g e e r i n g s b e l e i d , welke voor eene koloniale mogendheid als de Nederlandsche
v a n h e t h o o g s t e b e l a n g zijn te achten.
Niet ongestraft zou zij de godsdienstige gevoelens van millioenen harer onderdanen
op de door Mr. Willinck bedoelde wijze kunnen kwetsen. Men mag aannemen, dat
de heer Willinck te goeder trouw, in volkomen onschuld getracht heeft, aldus aan
zijne persoonlijke gevoelens uiting te geven. Maar had men bij iemand van zekere
ontwikkeling en zekere positie niet zooveel besef van verantwoordelijkheid mogen
onderstellen, dat hij zich althans had onthouden, van op een toon van gezag over
dergelijke ver buiten zijn gezichtskring vallende onderwerpen ongevraagde adviezen
te geven, zonder ook zelfs maar eene poging te hebben
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aangewend, om zich door eenig ernstig onderzoek tot oordeelen daarover in staat te
stellen?
De Indische Regeering heeft het zeldzame voorrecht, op dit gebied voorgelicht te
worden door een bij uitstek deskundigen adviseur van zeer buitengewone gaven,
dien elke koloniale regeering haar ongetwijfeld mocht benijden, en wiens helder
inzicht gelukkig in steeds wijdere kringen hoog gewaardeerd wordt. Over de
Islam-politiek van het Indische gouvernement behoeft men zich dus voorloopig zeker
geene zorgen te maken. Maar zal nu geschrijf van onbevoegden in den trant van Mr.
Willinck's opmerkingen in zijn boek over het rechtsleven bij de Minangkabausche
Maleiërs toch op den duur weder hier en daar misverstand doen rijzen?
Men kan het zich nauwlijks voorstellen.
Toch scheen een woord van krachtig protest tegen dergelijk geschrijf niet geheel
overbodig.
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Doodencultus en oud-christelijke winterfeesten
Door D. Logeman - van der Willigen.
Het is genoeg bekend hoe reeds de natuurmensch geloofde in een voortbestaan na
den dood en welke voorstelling hij zich maakte van het leven na den dood. Die
voorstelling veranderde naarmate de mensch toenam in beschaving en ontwikkeling,
en leidde tot merkwaardige volksgebruiken. Uit die volksgebruiken leeren wij het
volksgeloof kennen.
Sinds de studie der folklore in den modernen tijd zulke ijverige beoefenaars
gevonden heeft, zijn allerlei gebruiken opgemerkt die wijzen op een volksgeloof van
veel vroegere tijden. Wat eenmaal in de ziel van het volk wortel heeft geschoten,
wordt niet gemakkelijk uitgeroeid. Een en ander wat ik hierover gelezen heb, of
gehoord, deel ik den lezer hier mede.
De welbekende Deensche Em. predikant Dr. H.F. Feilberg zegt op pag. 5 van zijn
lijvig werk ‘Jul’, (Schubothe, Köbenhavn 1904): ‘In het volksgeloof van vroeger
woonde de Doode in het rijk waar de duisternis heerscht en waar Nacht de naam is
van den vorst die het regeert. De mensch daarentegen woont waar de zon schijnt, het
gras groeit en de bloemen geuren in weelderige kleurenpracht.
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Als de zon opgaat ontwaakt de mensch tot nieuw leven, maar als de hemel verduistert
en tallooze sterren uit het Oosten te voorschijn komen, gaat hij rusten. Juist dan
ontwaken de dooden. Zij staan op uit hun graf en beginnen hun zwijgenden stillen
gang en zetten op hun wijze hun vroegere leven op aarde voort; beheerscht door
dezelfde passies haten zij, hebben zij lief, treuren zij en vermaken zij zich, en
verschrikken zelfs af en toe den mensch, die onvoorzichtig genoeg is zich in den
nacht naar buiten te wagen. Ook wel mishandelt de doode den levende, want er schijnt
een groote vijandschap te bestaan tusschen de bewoners van het Doodenrijk en die
der Aarde.’
Op zekere jaargetijden heerscht echter ook over dag onrust onder de dooden.
Voornamelijk in het voor- en najaar als de zwarte aarde onder den invloed komt van
zon en warmte. Dan heeft de mensch de hulp van den doode noodig om het zaad in
den akker te doen schieten. Zon, regen en dauw doen eerst hun plicht als het zaadje
door de duisternis een weg heeft weten te banen. Dan worden de dooden onrustig en
bezoeken hun vroegere woonplaatsen, waar zij een goed onthaal verwachten om het
daarna met een vruchtbaren oogst te vergelden. De menschen versieren den haard
en dekken feestelijk de tafel, maar verzoeken de dooden toch weer heen te gaan als
zij voldaan zijn, omdat dooden en levenden nu eenmaal niet onder één dak kunnen
wonen. Geschenken en offergaven worden naar de graven gebracht, want de dooden
hebben het koud in de donkere onderwereld en in de eerste plaats behoefte aan warm
voedsel en warme kleeren.
Voorbeelden hiervan zijn te vinden niet alleen in de Vedas der Hindoes, bij de
Chineezen, de Japanners en Perzen, maar ook bij de Grieken en Romeinen. In Rome
waren zelfs publieke doodsfeesten den 24sten Augustus, den 5den October en den 8sten
November, terwijl ook menige familie haar privaat doodsfeest had, waarop al de
familieleden zich bij het graf van een dierbare afgestorvene verzamelden, er
geschenken heen brachten en er een feestmaaltijd hielden.
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Toen kwam de tijd waarop de Apostelen het Evangelie uit Palestina over Griekenland
naar Rome brachten. En zij verkondigden de waarheden die de goddelijke meester
gesproken had over: ‘de zonden, die in een andere wereld vergeven kunnen worden,’
en over ‘die gevangenissen waaruit men niet kan verlost worden, alvorens den laatsten
stuiver van zijn schuld betaald te hebben,’ - woorden, die niet alleen wijzen op het
voortbestaan na den dood, maar ook op het Vagevuur. Het geloof in een voortbestaan
na den dood was dus niet in strijd met de heerschende heidensche denkbeelden, maar
toch konden de eerste Christenen zich moeilijk schikken naar de heidensche zeden
en gewoonten. Aan de heidensche goden offeren, of die aanbidden was in strijd met
het Christelijk geloof. Menig Christen heeft zijn verzet met den dood moeten
bekoopen. Het bloed der martelaren vloeide rijkelijk. Om onder de heidenen hun
leven eenigszins mogelijk te maken, moesten de geloovigen van hun kant veel
toegeven en vooral veel door de vingers zien. Dit gold in de eerste plaats de gewoonten
die de heidenen hadden aangenomen tegenover hun afgestorvenen. En dat was een
teere kwestie. Zoolang men nog maar met de levenden alleen te doen had, kon men
wel eens onafhankelijker optreden. Daarom werden de bezoeken aan de graven, de
herinneringsfeesten ter eere van de afgestorvenen voortgezet, al vierden de Christenen
ook hun feesten ter eere van de gestorven martelaren. De eerste Christenen begroeven
hun dooden in een gemeenschappelijke begraafplaats, de katakomben, waar zij ook
hun eerste godsdienstoefeningen hielden. De Heilige Mis werd opgedragen op het
graf van een martelaar, vandaar dat in het tegenwoordige altaar, ‘in het altaarblad,
boven de altaartombe een opening wordt uitgespaard, waar naar kerkwettig voorschrift
relieken van Heiligen moeten zijn ingesloten.’ (Het Roomsche Kerkgebouw, door
M.C. Nieuwbarn O.P.; S. Theol. Lect. Kloosterman, Nijmegen, 1908 pg. 59.) Hun
geheele leer moesten de geloovigen aan de oogen van den vervolgzuchtigen heiden
onttrekken, en huldigden daarom hun geloof en godsdienst in hun alleen bekende
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teekens, wat de geheime ‘teekenleer’ deed ontstaan. Hiertoe behooren in de eerste
plaats de Christus-monogrammen. Het aantal geloovigen groeide zeer langzaam aan,
en het heidendom behield lang zijn macht. Veel heidensche gebruiken bleven in
zwang, al gaf men die langzamerhand andere namen en al zette men die ook in een
andere lijst. De Agapen, feestmaaltijden waar overvloedig gegeten en gedronken
werd, maakten plaats voor de algemeene heidensche doodsfeesten. Na de in 393 te
Hippo gehouden synode, werd er afgekondigd dat ‘het volk zooveel mogelijk
verhinderd moest worden om aan die maaltijden deel te nemen’. Herhaaldelijk werd
het verboden om geschenken op de graven te offeren. De moeder van den Heiligen
Augustinus zelf moest door de wachten tegengehouden worden, toen zij geschenken
naar een graf wilde brengen, een gewoonte die zij uit Afrika had meegebracht. Het
feest van ‘De Stoel van den Heiligen Petrus,’ (22 Februari) werd verzet op den dag
van het doodsfeest der oude heidenen. Gregorius de Groote gaf in 601 het bevel de
heidensche tempels in het vervolg niet meer te verwoesten, maar ze te veranderen
in Christelijke kerken.
‘Opdat de harde gemoederen van het volk niet plotseling, maar trapsgewijze
omhoog geleid zouden worden,’ mochten de heidenen echter hun feesten blijven
vieren, al werden die ook veranderd in feesten ter eere van de Kerk en van hare
martelaren de Heiligen. In 610 liet Paus Bonifacius IV het Pantheon te Rome, den
tempel die aan alle afgoden gewijd was, openen en reinigen om dien te wijden aan
de Heilige Maagd en alle Martelaren. Dit is de eerste oorsprong van den feestdag:
Allerheiligen, die in 835 door Lodewijk den Vrome, op bevel van Gregorius IV werd
vastgesteld op den eersten November. Nadat dit feest algemeen geworden was in de
Frankische Kerken, drong het ook door in Engeland en later in Duitschland.
De feestdag van Allerzielen werd op den tweeden November vastgesteld, eveneens
door de Kerk van Frankrijk, maar is van veel lateren datum dan het Allerheiligen
feest. Niet voor het jaar 1000 schijnt het Allerzielenfeest algemeen
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in zwang geraakt te zijn en de oorsprong van dien feestdag heet gezocht te worden
in de volgende vrome legende:
Een pelgrim werd op zijn terugreis van het Heilige Land door een storm overvallen
en met de bemanning van het schip gedwongen een toevlucht te zoeken op een klein
eiland in de nabijheid van Sicilië bij een kluizenaar, die hen bizonder gastvrij ontving.
Hij was hun op allerlei wijze behulpzaam en toen zij door het noodweer gedwongen
hun verblijf moesten rekken, begon de pelgrim van zijn reis te vertellen. Hij sprak
over alles wat hij te Jeruzalem gezien had en zeide dat hij nu op zijn terugweg naar
Frankrijk was.
‘Kent ge daar het klooster te Cluny en den abt Odilo?’ vroeg de kluizenaar.
‘Dat zou ik denken!’ antwoordde de pelgrim. ‘Hij is een vriend uit mijn jeugd,
maar waarom vraagt ge dit?’
‘Ge moet weten dat ik in de nabijheid woon van een vulkaan, waar menschenzielen
gepijnigd worden en ik heb de duivels er herhaaldelijk over hooren klagen dat zij
gestoord werden in het pijnigen der zielen door de offers en gebeden van vrome
menschen. Zij waren vooral verbitterd op de monniken uit het klooster te Cluny en
den abt, die hun voortdurend groote scharen van zielen ontnamen, waarop zij zelf
recht meenden te hebben. En daarom smeek ik u innig,’ ging de kluizenaar voort,
‘om zoodra ge thuis komt naar den abt Odilo te gaan en hem te verzoeken om met
zijn monniken nog vuriger dan te voren te bidden voor de zielen, die gepijnigd worden
en missen voor hen te laten lezen.’ De pelgrim vergat dit verzoek niet. Zoodra hij in
Frankrijk voet aan wal zette, ging hij naar den abt van het klooster te Cluny. Deze
was hevig onder den indruk van wat de pelgrim hem meedeelde en liet dadelijk de
monniken bij elkaar roepen om te beraadslagen en te bidden. Toen werd besloten
dat te Cluny en in alle nonnenkloosters, de tweede November plechtig gevierd zou
worden; dat er psalmen gezongen, aalmoezen uitgedeeld en missen opgedragen
zouden worden, ter herinnering aan de geloovigen en dooden van het begin der
schepping af.
Het feest zou gevierd worden als volgt:
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De deken moet in overleg met den broeder, die over de keuken gaat, aalmoezen
uitdeelen, bestaande uit brood en wijn, aan iederen arme die zich aanmeldt, zooals
de gewoonte is op Goeden Vrijdag. Daags te voren zullen de kerkklokken luiden en
wordt er avonddienst gehouden ter herinnering aan de afgestorvenen. Na de vroegmis
moet er weer geluid en een mis gelezen worden voor de dooden. De ochtendmis
moet zeer plechtig zijn. Alle klokken moeten luiden en er zal een mis gelezen worden
voor den zielenvrede van alle gestorven geloovigen.
Langzamerhand werd het voorbeeld op andere plaatsen gevolgd, tot het feest in
alle Christelijke landen algemeen werd. En al zijn het nu ook plechtige Kerkfeesten
geworden met ‘orgelbruisen en klokgelui,’ - oorspronkelijk waren het toch niets
anders dan feesten voor de dooden. Op Allerheiligen worden de Heiligen en
geloovigen herdacht die in Gods hemel zijn opgenomen. Op Allerzielen de
ongelukkigen die met de hoop op zaligheid voor oogen in het vagevuur de hevigste
pijnen lijden. Menigeen trekt ongeloovig, of minachtend de schouders op voor den
Katholiek, die zijn doode in het vagevuur laat lijden, totdat de ziel gelouterd is en
gereed voor de eeuwige Zaligheid. Toch ligt het voor de hand dat een Christen een
middenweg zoekt voor een ziel, die niet de Hemelsche vreugde waardig is, maar
toch te goed is om eeuwig de pijnen der hel te lijden. Zoo ontstond het geloof in het
vagevuur, maar vóór dit geloof algemeen was doorgedrongen, zond het volksgeloof
de dooden de natuur in, waar zij in verschillende gedaanten, onder lijden en gebrek,
wachten op het uur der verlossing. Het is niet meer, tenminste zelden, de gedaante
van een roofdier, of roofvogel, waarin de Berserker zich huldden, maar meestal die
van een muis, een vlieg, een mier, of een vlinder, die een tijd van boete moet
doormaken, alvorens de eeuwige rust en Zaligheid te mogen genieten. Wel is dit
volksgeloof reeds een Christelijk geloof, maar de heidensche wortels zijn toch nog
lang niet uitgeroeid. Als iemand bijv. beloofd had een bedevaart te ondernemen en
dit niet deed tijdens
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zijn leven, moet zijn ziel in de gedaante van een pad dit verzuim herstellen. Het duurt
vaak vele jaren, en kost groote moeite, voor het gelukt, indien een of ander toeval
de ziel niet te hulp komt. Een vrachtrijder in Tyrol reed eens met zijn wagen op een
langen, stoffigen straatweg. Plotseling sprong een groote, dikke pad op de lage
wagentrede. De voerman hield niet van padden en schopte het dier er af, maar de
pad sprong er voortdurend weer op tot het den voerman verveelde om het dier steeds
weg te jagen, en hij het maar met rust liet. Toen hij aan een kruisweg kwam, waar
een weg naar de Kerk leidde, was de pad plotseling verdwenen en in plaats daarvan
zag de voerman een schoone maagd in schitterend witte kleeren voor zich staan. Zij
bedankte den voerman en zeide dat zij in haar leven beloofd had een bedevaart te
doen naar die Kerk, maar haar belofte niet nagekomen was en in de gedaante van
een pad moest voortleven tot zij de Kerk bereikt had. Nu had de voerman haar gered.
Ook prijken zielen als groote witte lelies op het veld, die echter verdwijnen zoodra
men er de hand naar uitsteekt.
Het is hoogst merkwaardig om na te gaan hoe het volksgeloof samenhangt met
den aard en de gesteldheid van het land zelf. De bewoners van het bergland laten de
boetende zielen van hun afgestorvenen geheel andere pijnen lijden en angsten
doorstaan dan die van het platte land. Als in het voorjaar de warme Zuidenwind over
de machtige Alpenketen waait, zoodat de natuur haar ijsboeien ziet verbreken, de
sneeuw met donderend lawaai naar beneden stort, de beken en watervallen
voortbruisen en suizen in woeste vaart, stormen loeien, nevels het dal verduisteren
en vreemdsoortige geluiden gehoord worden gelijk aan het klagen en jammeren van
menschen in doodsnood, dan slaan de vrouwen een kruis en zeggen: ‘Dat zijn de
vastgeketende zielen op de bergtoppen.’
In het Noorden en elders waar de bergen bedekt zijn met sneeuw, die nooit smelt,
zijn schatten verborgen onder de blauw-groene gletschers, waar het schittert van
goud en kostbare edelgesteenten. Die worden bewaakt door
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‘schatbewaarders,’ die bibberend en klappertandend van kou wachten op hulp uit de
menschenwereld, of op den dag des oordeels, waarop aan alle lijden een einde komt.
Een schatrijk man lag op sterven en aan zijn sponde stonden zijn twee broeders. Op
het oogenblik dat de man den laatsten adem uitblies, zagen de broeders iemand
voorbij het venster gaan, in een dikken pels gehuld en geheel in winterdracht. De
man had zulk een droeven blik in de oogen en geleek zoo sprekend op den juist
gestorven zieke, dat de beide broeders vol schrik uitriepen: ‘De hemel zij ons genadig!
Hij is op weg naar den bergtop!’ En dadelijk besloten zij hem te redden, wat mogelijk
wezen zou, indien zij hem inhaalden voor hij in den berg verdwenen was. Weldra
bereikten zij den berg en beklommen dien. Dichte, ijskoude nevels omringden hen.
De nacht was donker tot de donder losbrak en de bliksem in het rond flitste. Zij baden
het Onze Vader en begonnen langzaam den berg te bestijgen tot zij eindelijk den top
bereikten en een stralenden blauwen hemel boven zich zagen. En daar stond ook hun
broeder, - juist zooals zij hem voorbij het venster hadden zien gaan. ‘Dank voor jullie
trouw en liefde!’ zeide hij. ‘Nu ben ik verlost!’ En op hetzelfde oogenblik werden
zijn kleeren schitterend wit, steeg hij omhoog en verdween in de wolken van den
dageraad. Daarop gingen de broeders naar huis om den doode te begraven.
In de Zwitsersche Alpen kan men groote plekken ‘roode sneeuw’ zien. Dat zijn
de boetende zielen van voerlieden, die de roode Italiaansche wijn naar het noorden
brachten, maar onverschillig en nalatig waren en den wijn onderweg vermorsten. Nu
lijden de armzalige zielen zelf dorst. De jagers en herders weten dit en verzuimen
nooit een paar druppels uit hun veldflesch op de roode sneeuw uit te gieten. Zij weten
dat de zielen dan hun zullen bijstaan in sneeuwstormen, of op gevaarlijke wegen.
Hoe dikwijls hooren wij niet van deuren die piepen, van vensters en vloeren die
kraken 's nachts in de stilte als alles slaapt. Hoe vaak niet van een geheimzinnig zuch-
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ten, van een bescheiden kloppen, van weenen en klagen... Dat zijn de zielen der
dooden, die terugkeeren naar de plaats waar zij gestorven zijn. In Bretagne zijn veel
doornhagen. Eens sloeg een vreemdeling op zijn wandeling gedachtenloos met zijn
stok een paar bladen van de doornhaag af. ‘Laat dat toch,’ zeide zijn metgezel, een
inwoner van de streek, ‘denk aan al de zielen die hier huizen en allerlei pijnen lijden,
laat ze met rust!’ Als men langs een doornhaag loopt, moet men altijd even hoesten,
of kuchen om de zielen de gelegenheid te geven tot vluchten. Men verbiedt den
kinderen er takjes van af te breken, of er steenen in te werpen, en niemand zal ooit
op de verdorde bladeren trappen, uit angst een ziel te kwetsen!
Op andere plaatsen denkt men zich de ziel in een steenhoop verborgen, waar zij
lijden en boeten moet tot de steenhoop zoo hoog geworden is dat men vandaar den
klokketoren van de kapel van de Heilige Maagd kan zien. Daarom werpt iedere
voorbijganger uit medelijden een steen op den hoop om het wachten voor de lijdende
ziel te verkorten. Een ziel kan zich ook verschuilen in een boomstam, in groote of
kleine kuilen, in wagensporen, in knoopen van weggeworpen halsbanden. Zij kan
gedoemd zijn om haar zonde uit te boeten aan den stok van een bezemsteel, onder
den drempel van de voordeur, achter de deur, in den mesthoop - en waar al niet!
Maar toch breekt voor alle lijdende zielen een oogenblik aan, waarop God haar rust
verleent. Die rustdag is de feestdag van Allerzielen. Als 's avonds te voren de klokken
luiden, dringt haar klank door in berg in dal, in bosch en beek, in de eenzaamheid
der natuur zoowel als in de drukke menschenwereld. Dan worden alle boeien
verbroken, en mogen de zielen gaan waarheen zij willen. De dooden staan op uit hun
graven als het middernachtelijk uur geslagen heeft en vinden gemakkelijk hun weg
met behulp van de lichtjes, die de levenden op het graf gezet hebben. In lange rijen
komen zij aangewandeld, stil en wit...
Geen mensch mag zich gedurende dien nacht naar buiten wagen; menigeen die
het deed, heeft het duur moeten
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bekoopen. Er was eens een jongen, Jean Lemaître genaamd, die gedurende den nacht
van Allerzielen zijn meisje een bezoek wilde brengen en twee vrienden meevroeg.
‘Hoe krijg je 't in je hoofd om in Allerzielen nacht de deur uit te gaan!’ zeide de een.
‘Ik geef niet om die praat,’ zeide Jean, en daarop begaven zij zich op weg. Maar
weldra stieten zij op een lijkbaar, die dwars over den weg stond. ‘Nu keer ik terug,’
zeide de eene vriend. ‘Ik zal wel plaats maken,’ zeide Jean, die een dikken stok zocht
en de baar stuk sloeg. Toen klonk er een stem: ‘Jean Lemaître, dit zal je berouwen!’
De jongens liepen voort. Terugkeeren durfden zij niet. Ten slotte moesten zij alle
drie in éen bed den nacht doorbrengen. Tegen middernacht werd er hard op de deur
geklopt en riep een stem: ‘Jean Lemaître, Jean Lemaître!’ en de heer des huizes zeide:
‘Jean, je moet opstaan, je wordt geroepen!’ ‘Sta toch op!’ zeiden de anderen. Maar
Jean deed alsof hij het niet hoorde en verroerde zich niet. De deur sprong open en
de doode liep regelrecht naar het bed, waar de drie jongens sliepen. ‘Sta dadelijk op,
Jean!’ zeide hij. Zijn vrienden gaven hem een duw, zoodat Jean tenslotte wel moest
opstaan: ‘Ga op de tafel liggen!’ De doode spreidde een laken over Jean uit, stak drie
kaarsen aan en verdween. Geen van de anderen durfde zich verroeren. Den volgenden
morgen was Jean ‘stijf, koud en dood’.
In een zeker gedeelte van Rusland verwacht men bezoek van de gestorven
familieleden, nadat men een mis voor hun zielerust heeft laten lezen. De vrouw des
huizes dekt de tafel zoo netjes mogelijk en voorziet die rijkelijk van lekkere schotels,
waarna de familie zich om tafel schaart. Men blijft een oogenblik heel stil staan om
eerst de dooden te laten eten, waarin zij zin hebben. Daarna gaat iedereen op zijn
plaats zitten. Enkelen hebben, volgens de volksvoorstelling, de macht om de
onzichtbare gasten te zien. Maar om deze macht te krijgen moet men het geheele
jaar niet gelachen en zoo weinig mogelijk gesproken hebben. Als de vrouw des huizes
de zielen zien wil, moet zij van 's morgens vroeg gezwegen hebben. Een boerin heeft
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werkelijk haar grootouders de deur zien binnenkomen, even duidelijk alsof zij
springlevend waren. Vol vreugde riep de boerin hun een welkomstgroet toe, waarop
de dooden echter dadelijk verdwenen.
Een boer had zijn zinnen er op gezet om op Allerzielendag al zijn gestorven
familieleden te eten te vragen niet alleen, maar hij wilde ze zien ook. Een heel jaar
lang lachte hij niet en bijna geen woord kwam over zijn lippen. Op den dag van
Allerzielen zag hij toen werkelijk zijn gestorven vader, grootvader en overgrootvader
door het rookgat in de zoldering naar beneden komen en daarna lekker van de
gerechten smullen. Zijn oom was ook in aantocht, maar die kon niet naar beneden
komen omdat hij een egge bij zich had, die zoo groot was, dat die niet door het
rookgat kon. De boer herinnerde zich op eens dat zijn oom indertijd een egge gestolen
had en hij vond het zóo komiek dat zijn oom daarom in de andere wereld steeds die
egge moest meesleepen, dat hij in lachen uitbarstte. Op hetzelfde oogenblik waren
alle gasten verdwenen.
In 1830 woedde er in Clamecy in Frankrijk een hevige typhus-epidemie. Een
vrouw verloor haar eenige dochter en was ontroostbaar over dit verlies. Zij ging van
het Kerkhof naar de Kerk en omgekeerd en weende dag en nacht. Om haar te troosten
zeiden de buren dat zij haar dochter misschien in Allerzielennacht wel zien kon. De
vrouw waagde zich dien nacht naar het Kerkhof en zag de dooden uit hun graven
rijzen en in lange scharen door de straten trekken, maar haar dochter zag zij niet.
Eindelijk, na heel lang wachten, zag zij een gedaante, die heel langzaam naderde en
ieder oogenblik stil stond. Dat was haar dochter. ‘O, moeder het is niet mijn schuld
dat ik zoo achteraan kom en zoo langzaam loop! Zie hierin zijn al uw tranen en die
maken de kruik zoo zwaar! Ween niet meer, geef me een kus en droog uw tranen!’
‘O, kind,’ antwoordde de vrouw, ‘als mijn tranen je bezwaren dan zal ik nooit meer
weenen.’ En de moeder hield woord.
De zielen van schipbreukelingen zweven gedurende Allerzielen nacht als schuim
over de golven. Allen, die in
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de diepte wonen en gehuld werden in het lijkkleed der golven, vereenigen zich dien
nacht. De eene golf draagt een vader, de andere een moeder mee en waar die golven
elkaar ontmoeten klinkt gejammer en gesteun, want de golven komen en gaan.... De
zielen ontmoeten elkaar slechts om weer te scheiden. Als een visscher toevallig dien
nacht aan zee loopt, hoort hij de geheimzinnige stemmen en bidt hij haastig een
‘miserere’ voor de arme zielen, die in koude en eenzaamheid wachten en lijden.
Op Sicilië is de feestdag van Allerzielen voor de kinderen een soort St.
Nicolaasfeest. Daar heet het namelijk dat de dooden op dien dag, na uit het graf te
zijn opgestaan, geschenken voor de kinderen brengen en die neerleggen op
presenteerbladen, die door de kinderen zelf met plaatjes en zilverpapier versierd zijn.
Ongelukkig komen de dooden op minder eerlijke wijze aan de geschenken dan de
goede Sint uit Spanje. Want de dooden ‘stelen’ ze uit de winkels, maar dat schrikt
de kinderen volstrekt niet af. Zij weten dat de dooden hen het geheele jaar gadeslaan
om hen den tweeden November te straffen of te beloonen.
Op een afgelegen eilandje in het Westen van Noorwegen staat een oud, bouwvallig
Kerkje. Het eiland is onbewoond, alleen de Kerk bewijst dat het eens bewoond
geweest is, wat niemand zich echter meer herinnert. Iederen zomer reist de geestelijke,
tot wiens parochie het eilandje hoort, er eenmaal heen om dienst te houden. Of er
éen enkele visscher in de Kerk is, of dat alle plaatsen bezet zijn, de predikant bidt,
preekt en zingt zooals gewoonlijk. Tusschen het lawaai van de branding en het loeien
van den wind klinken er jammerklachten en zuchten als van menschen in doodsnood.
Dat zijn de dooden die in de zee verdronken zijn, mannen, vrouwen en kinderen, oud
en jong, die dien dag naar de Kerk gaan. Deze legende is ontstaan omdat volgens
het volksgeloof ook alle boetende en rustelooze zielen behoefte hebben aan het Woord
van God, aan den machtigen troost, die in het Evangelie te vinden is.
Eens viel ergens een vrouw op Allerheiligen dag in de Kerk in slaap. De koster
sloot de deuren, zonder
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haar gezien te hebben. Toen de vrouw ontwaakte, was zij heel verbaasd geheel alleen
te zijn, maar nog verbaasder toen, met het slaan van twaalf uur, op eens al de kaarsen
brandden en een Priester in zijn misgewaad naar het altaar ging.
Eerst knielde hij, daarop keerde hij zich naar de leege Kerk en zeide: ‘Is er iemand
die antwoorden wil, als ik de Mis lees?’
De vrouw durfde van angst niets zeggen, de Priester trok zich terug in de sacristij
en de lichten gingen uit.
Toen de Kerk den volgenden morgen geopend werd haastte de vrouw zich naar
de pastorie om het gebeurde te vertellen.
‘Als het waar is wat ge zegt,’ zeide de Priester, ‘dan kan je een lijdende ziel een
grooten dienst bewijzen. Je zoon is nog geen tien jaar oud, neem hem mee naar de
Kerk en laat hem antwoorden als de Priester het weer vraagt. Als de geestelijke na
den dienst vraagt welke belooning je zoon verlangt, moet hij zeggen: “Het Koninkrijk
Gods.”’
De vrouw ging naar de Kerk terug, nam haar zoon mee en alles gebeurde zooals
de Priester gezegd had. Toen de mis was afgeloopen, zeide de Priester tegen den
jongen: ‘Je hebt me een grooten dienst bewezen. Vijf-en-twintig jaar lang ben ik hier
iederen nacht geweest, nu heb jij me verlost. Waarmee kan ik je beloonen?’
‘Met het Paradijs,’ antwoordde de jongen.
‘Over drie dagen zal je er zijn,’ zeide de Priester. Drie dagen later lag het kind
dood in bed.
De dag van Allerzielen is ook een eenige gelegenheid om in verbinding met de
Dooden te komen, en door hun hulp gunsten te verkrijgen wat anders nooit gebeuren
zou. Indien men tegen middernacht een lijkbaar de Kerk rond sleept, kan men groote
schatten winnen en wat het orakel den geliefden dien nacht verkondigt komt altijd
uit. Allerlei dieren krijgen gedurende den nacht van het Allerzielenfeest de gave om
te spreken, bergen openen zich, voorspellingen klinken in de lucht... Het is een nacht
vol wonderen en geheimen.
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In den modernen tijd is veel bijgeloof verdwenen. De geloovige weet dat het vroegere
idee, volgens hetwelk de dood een afgrond is van duisternis en vergetelheid, waar
de ziel niet meer weet wat zij is, of wat zij gedaan heeft, op een dwaling berust. En
dat het ook een dwaling is te beweren ‘dat de ziel niet weet waar zij heen moet, dat
zij angstig ronddwaalt zonder te weten waar haar bestemming is.’
Toch zijn in sommige landen nog enkele gewoonten, die op bijgeloof duiden,
blijven bestaan. In Bohemen worden op Allerzielendag lange brooden in den vorm
van menschenbeenderen aan kinderen en bedelaars uitgedeeld. In Tyrol wordt voedsel
voor de deuren gezet, dat iedereen mag meenemen. In Frankrijk deelen de kerkgangers
noten en hazelnoten aan de kinderen uit. In de Abruzzen worden de armen op
erwtensoep getracteerd. En op verschillende plaatsen in geheel Europa, worden dien
dag aalmoezen uitgedeeld. In de Vogeezen en in Franche-Comté eet men op
Allerheiligenavond gierstpap, overtuigd dat ‘autant de grains de millet avalés, antant
d'âmes délivrées du purgatoire.’ (Zie: Sauvé, Folklore des Hautes-Vosges).
In Vlaanderen ontsteekt men op den avond van Allerheiligen een kaars, in sommige
gezinnen zelfs een kaars voor de ziel van ieder afgestorven familielid. In Brugge
ontsteken arme lieden soms wel 10 of 12 kaarsjes, want ‘zooveel keerskens ontstoken,
zooveel zielkens geholpen’. Dit gebruik is echter aan 't uitsterven. (A. de Cock,
Volkskunde 14, 1901-1902). Op verscheidene plaatsen in Vlaanderen kent men ook
nog ‘zielebrood’, of ‘zieltjeskoeken’. Hoe meer broodjes men eet, hoe meer zielen
verlost men uit het vagevuur, wil het volksgeloof.
In de omstreken van Dendermonde, Aalst en Oudenaarde meent het volk in zijn
bijgeloof nog steeds dat de geloovige zielen op Allerheiligen en Allerzielen het
vagevuur verlaten, zoodat het voor twee dagen geheel ledig is. (A. de Cock). In Tyrol
zijn de zielen vrij zoodra de klokken beginnen te luiden. In Beneden-Normandië
kunnen zelfs de verdoemden in den Allerheiligen nacht, door de gebeden der levenden
twaalf uur lang van hun lijden ontslagen worden (Sétillot,
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in R. de Trad. pop. XIII. 584). En in Dendermonde en Aalst meent men vast en zeker
dat die vrijgelaten zielen, voor wie er niet genoeg gebeden wordt, terug moeten
keeren naar het vagevuur. Wie dan een ziel, door allen verlaten, verlost, gaat later
zelf recht naar den hemel. Vandaar op die dagen, zooveel vurige gebeden en talrijke
communies.
In de omstreken van Verviers, heerscht evenals wij boven zeiden van Bretagne,
het geloof dat de kinderen hagen en heesters die dagen niet mogen aanraken, omdat
er zielen in schuilen. Op andere plaatsen in België verspreiden de geesten zich over
hagen en op wegen, daarom zullen de Waalsche kinderen o.a. nooit op afgevallen
bladeren trappen. (Wallonia, II. 200.) De deur mag ook niet hard toegetrokken worden
uit angst dat er een ziel tusschen zou zitten (Gittée). In Jette bij Brussel mag men
dien dag geen linnen te bleeken leggen en niet op het gras loopen. En zoo zouden er
nog veel voorbeelden te noemen zijn, maar wij zullen het hierbij laten...
In de Katholieke landen worden op Allerzielendag bezoeken gebracht aan de
graven, die met groen en bloemen versierd zijn. Op vele plaatsen worden processies
gehouden, en in alle Kerken klinkt dien dag het machtige, indrukwekkende: ‘Dies
irae, dies illa, solvet saeclum in favilla’...
Een protestant beschouwt dit Kerkfeest misschien wel geheel als een overblijfsel
van een heidensch bijgeloof, maar hijzelf heeft in een van zijn feestdagen ook een
overblijfsel bewaard van wat eens een heidensch bijgeloof was... Ik bedoel het
Kerstfeest, al is het à priori bijna niet te gelooven - want, nietwaar, het Kerstfeest is
het feest waarop wij de blijde geboorte van het Christuskind herdenken, het Kind
dat met zijn verschijnen aan alle heidendom een einde maakte...
Maar er was een tijd dat het feest, dat wij nu het Kerstfeest noemen, een anderen
naam droeg in de Germaansche landen, toen de ster van Betlehem nog niet aan den
hemel geschitterd had, en er dus geen sprake zijn kon van het herdenken van den
geboortedag van het Kind
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Jezus. En vele gebruiken en gewoonten van het zoogenaamde Joelfeest der oude
Germanen, zijn rechtstreeks overgegaan in het Christelijke Kerstfeest en ook nu nog,
hoewel in zeer gewijzigden vorm, vooral in de Scandinavische landen, in zwang.

II. Het Kerstfeest.
Oorspronkelijk was het oude Joelfeest niets anders dan een groot offerfeest. Als de
mannen thuis kwamen van hun Vikingtochten, rijk voorzien van buit, was het
geschikte oogenblik voor feestvieren aangebroken. Dan werden paarden, koeien en
schapen voor de beelden der afgoden geslacht en werd het bloed in groote ketels
verzameld. De heer des huizes besprenkelde met een kwast eerst de afgodsbeelden,
de altaars en de wanden der woning, en daarna de huis- en feestgenooten. Het bloed
versterkte den band tusschen god en huisheer, want de god was immers zelf op
geheimzinnige wijze in het afgodsbeeld aanwezig. En hoe grooter het feest was dat
men ter eere der goden vierde, des te gunstiger zou de god den mensch gestemd zijn.
Op een feest dat door den hoofdman van een stam gegeven werd, of door een vorst,
waren soms verscheidene honderde personen aanwezig. Het ontbrak in de ruime
woning niet aan plaats. De feestzaal was zeer groot en in tweeën gedeeld. In het eene
en langste gedeelte stonden de lange, houten tafels en langs de muren de banken,
waarop de gasten zaten. Achter iederen gast hing aan den muur diens schild en
wapens. Midden in de zaal brandde een groot vuur, waar boven de ketels hingen met
het vleesch der geslachte dieren, dat de hoofdschotel wezen zou van het gastmaal.
Het tweede gedeelte van de feestzaal bestond in een cirkelvormig, gewelfd bijgebouw
gelijk aan het koor der Katholieke kerken. Dat was het eigenlijke Heilige der Heiligen.
Daar stonden in een halven cirkel de afgodsbeelden en in het midden voor de beelden,
het altaar met den ‘eedsring’. De ketels met bloed en de sprenkelkwasten hadden
ook daar hun vaste plaats. De
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gastheer zegende het vleesch en het feestbier dat voor de gelegenheid bereid was.
Den eersten beker ledigde men op Odin, opdat hij den hoofdman macht en zegen
zou verleenen, den tweeden op Njord en den derden op Freyr in de hoop op ‘een
goeden oogst en vrede.’ In de meeste oude saga's zijn de feesten uitsluitend aan Freyr
gewijd, aan den god die heescht over regen en zon en de vruchtbaarheid der aarde,
wat niet te verwonderen is bij een volk dat leeft van landbouw en veeteelt. En wij
leeren uit de saga's verschillende gewoonten kennen. Soms legden de mannen onder
het drinken van den eerebeker een belofte af om binnen het jaar een groote heldendaad
te verrichten. Hier en daar bekrachtigde hij die belofte met de hand op den kop van
een groote slang. Ook een waarzegster mocht op het Joelfeest niet ontbreken. Het
donkere jaargetij scheen ook de ware tijd te zijn tot het ontsluieren der geheimen van
de toekomst.
Een algemeene bekende en beroemde waarzegster was Thorbjörg. Thorkel noodigde
haar uit om in zijn huis de toekomst te voorspellen. Er werd een eerezetel voor haar
gereed gemaakt, waarop een kussen met kippenveeren gevuld.
Thorbjörg verscheen 's avonds in een blauw overkleed door een gordel van
zwammen saamgebonden. Haar kleed was tot aan het middel met gekleurde steenen
bezaaid en een ketting van glazen kralen sierde haar hals. Zij had een kap op van
lamswol, gevoerd met wit kattenvel, en een grooten staf in de hand met gekleurde
steenen versierd en voorzien van een koperen knop. Aan haar gordel van zwammen
hing een leeren zak met haar toovergereedschap. Zij droeg kalfsleeren schoenen met
lange riemen, aan het eind waarvan groote metalen knoopen waren vastgehecht, en
handschoenen van kattenvel, gevoerd met witte wol. Allen groetten haar eerbiedig
voor Thorkel haar aan de hand naar den eerezetel leidde. Zonder een woord te zeggen
nuttigde zij dan het feestmaal, dat voor haar bereid was en bestond uit pap van
geitenmelk en harten van alle dieren, die maar binnen het bereik waren. Daarop
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legde zij zich te rusten: alleen na een goeden nacht kon zij haar kunst uitoefenen.
Den volgenden dag had zij de hulp noodig van een vrouw, die door het zingen van
tooverliedjes de geesten, die haar moesten bijstaan, zou oproepen. Zulk een vrouw
was Gudrid en die kende een menigte tooverliedjes. Dan was Thorbjörg gereed.
Terwijl er in huis aldus werd feestgevierd en gedronken, gingen de geesten en
monsters daar buiten hun gang en drongen ook soms wel de woningen binnen om
er onheil te stichten. In Rolf Krake's sage wordt een monster in de gedaante van een
draak door Bödvar Bjarke verslagen. In de Njals sage staat 's nachts de grafheuvel
open van den gestorven Gunnar, die een vroolijk deuntje zingt, dat ver in het rond
weerklinkt. 's Nachts staat de doode Torgunne uit haar graf op om eten te bereiden
voor degenen die haar lijkstoet vormden. Op den avond van het Joelfeest wordt Glam,
de schaapherder, door een geest gedood. Torer Vidleg komt met zes volgelingen de
zaal binnen waar het Joelfeest in vollen gang is, neemt plaats bij den haard en schudt
de grafaarde van zijn kleeren. Reuzen sleepen vrouwen en kinderen naar hun hol.
De onverwachtste en vreeselijkste dingen gebeuren, terwijl het offerbloed vloeit en
de houten bekers steeds vaker omhoog geheven en geledigd worden.
En de feesten veranderen niet dadelijk van aard als de Blijde Boodschap bekend
wordt, al zien wij al spoedig een Christelijk tintje verschijnen. In plaats van het
bezoek van de zielen der dooden en dat der geesten, bereidde men zich voor op het
bezoek van Engelen en Heiligen, zelfs op dat van de Heilige Maagd en het
Christuskind. In enkele streken, vooral in de landen die aan de Oostzee grenzen,
geloofde men echter toch nog lang dat in dien tijd van het jaar de zielen der dooden
onder de levenden verschijnen om zich in hun woning een oogenblik aan den haard
te warmen in hun koude, vochtige grafkleeren en hun verstijfde lichamen te
verkwikken met warme sprijzen en dranken. Maar de dooden komen nooit alleen.
Zij hebben een groot gevolg, dat den
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mensch 's nachts als een visioen voorbij trekt. In groote scharen komen zij aanzweven,
in onafzienbare legers. Boschnimfen stijgen op uit den mos-bodem van een
toover-woud, schitterend van gouden bladeren en diamanten dauw-druppels.
Waternimfen verheffen zich uit meren en bronnen met zilveren haren vol parelen
bestrooid, hun slank-voetige lichamen kronkelen en wenden zich naar alle kanten.
Dwergen met groote hamers en kleine lederen zakken om den hals stappen gewichtig
voort. Draken bewaken verborgen schatten aan ieders oog ontrokken. Kabouters,
met grijze baarden en ineengedrongen lichamen, zwaaien vroolijk den rooden
puntmuts. Ook weerwolven ontbreken niet, die 's nachts op kleine kinderen loeren
en evenmin de geesten, die men in het gebergte wel eens tegenkomt, altijd met den
zak op den rug, waarin zij de geraamten van verdoemde zielen bewaren. En de kleine
kwelduivel, die het op de schoolkinderen voorzien heeft en zich in een paard verandert
dat de kinderen uitnoodigt op een ritje; zonder argwaan klauteren de kinderen op
zijn rug die steeds grooter wordt, maar zoodra het laatste kind zit, gaat de geest er
van door en de kinderen komen nooit terug.
Na deze groep komt een andere, door den boozen geest zelf aangevoerd. Voorop
de groote wagen, die de dooden haalt, voorafgegaan door den kleinen doodsvogel
en den lantaarndrager, dien men 's winters anders nooit ziet, maar die 's zomers als
een klein vlammetje over het kerkhof dwaalt en den menschen veel kwaad berokkent.
Daarop volgen de zielen uit het vagevuur, die een oogenblik naar de aarde mogen
terugkeeren en het werk voortzetten waaraan de dood hen onttrok. De een maait
koren, een ander houdt zijn liefje bij de hand, maar de duivel komt naar haar toe en
noodigt haar ten dans. Drenkelingen stijgen uit het water op en strekken de handen
uit naar de Kerk waarin zij gedoopt werden. Anderen zitten in het groote doodenschip
dat gedoemd is om eeuwig op de groote wateren rond te drijven. Priesters, die geld
aannamen voor missen die zij niet gelezen hebben, of weigerden armen te begraven,
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die geen graf bekostigen konden. Verdoemde zielen, die hun grafsteenen opheffen,
hun familieleden aanmoedigen om toch voor hen te bidden en smeekend de handen
uitstrekken naar het groote kruis op het kerkhof. Duivels in allerlei gedaanten, groot
en klein. Toovenaars reusachtig groot, met baarden die over den grond sleepen, en
een machtigen tooverstok in de hand. Ook de os en de ezel uit den stal van Betlehem,
die het spraakvermogen gekregen hebben en samen praten. Maar boven allen en alles
verheft zich de groote, onmetelijke schare van Martelaars, Heiligen en Engelen die
stralend van licht, schitterend van heerlijkheid gedeeltelijk achter de wolken
verscholen is...
Het visioen duurt slechts een oogenblik, de duisternis van den nacht bedekt maar
al te spoedig alles met zijn donkere, ondoordringbare sluiers. Maar de mensch, in
zulk een nacht bedacht op het allergeringste geluid, verneemt de geheimzinnig
fluisterende stemmen die de duisternis doordringen en weet wat hij er van te denken
heeft...
Als de sneeuw in dichte vlokken neerdwarrelt, in een helderen vorstnacht, of
wanneer een ondoordringbare duisternis zich over de aarde verspreidt, - dan weet de
mensch dat de natuur het spraakvermogen krijgt.
Als het zeewater licht aan het strand, klinken klagende en jammerende stemmen
door het lawaai van de branding, door het kabbelen van de beek en het bruisen van
den waterval. In de groote, donkere bosschen naderen sluipende voetstappen, het
ritselt in de bladerlooze takken der boomen, en in het droge loof op den grond.
Plotseling, - een suizen in de lucht, een woelige schare trekt voorbij - wie zijn dat?
Vanwaar komen die stemmen? Waarheen gaan ze? Er glinsteren lichtjes op de verlaten
heide, waar de grafheuvels uit vroegere tijden opgeworpen werden, uit de met sneeuw
bedekte bergen klinkt een dof gedreun, kraken en barsten uit de blauwe gletschers.
En in de boerenhoeve is men druk in de weer, zachte voetstappen worden gehoord
in kelder en op zolder, in stal en schuur. Men ziet schaduwen onder de oude boomen
en bij de groote en kleine rotsblokken, die over het veld verspreid liggen. De ‘onzicht-
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baren,’ zijn aan het werk. Slechts enkele menschen bezitten de gave om ze te zien;
goede en kwade geesten zijn het, die de menschen helpen of schade berokkenen, en
men moet beiden te vriend zien te houden. Vertelsels en verhalen over al wat de
geesten deden en veroorzaakten vormen geheele boekdeelen. Meestal was de geest
een klein mannetje in een grijs wollen pakje met een rooden puntmuts op, een oud
ventje met een langen baard. Wie kent hem niet, den goedaardigen kabouter? Minder
vriendelijk van aard is de Nisse, die de menschen op allerlei wijzen plaagt als hij niet
krijgt wat hij hebben wil, terwijl de Noorsche Draugen nog veel strenger is. Deze
drie geesten spelen een groote rol in de Noorsche sprookjeswereld naast monsters,
draken, berggeesten, waternimfen, elfen en hoe zij meer mogen heeten al de machten,
die ieder hun eigen zeer individueel karakter hebben en vooral niet als ‘kabouter’
over éen kam geschoren mogen worden.
Veel Noorsche sprookjes zijn de laatste jaren geïllustreerd verschenen, zoodat we
ons heel goed een voorstelling kunnen maken van die verschillende geesten. Een
artist als de groote Werenskjold gaf onlangs nog een prachtuitgave uit van de
Noorsche sprookjes verzameld door Asbjörnsen en Moe. Hoe mooi zijn die
teekeningen. Hoe sober van lijn en wat drukken zij veel uit in al hun eenvoud. Veel
sprookjes die op het Kerstfeest betrekking hebben zijn er ook bij, maar wij zullen
ons liever houden bij de verhalen die er nog in omloop zijn uit den tijd toen het
volksgeloof in bovengenoemde ‘machten’ nog bestond en wel voornamelijk in de
drie Scandinavische landen. Eerst en vooral hebben wij den geest van den voorvader
van het geslacht, die de zielen der andere gestorven familieleden bewaakt en huist
in een heuvel niet ver van de hoeve, vanwaar hij het oog houdt op alles wat het oude
familiegoed betreft. Hij verdraagt lawaai noch getwist, zijn rust moet geëerbiedigd
worden en met Kersttijd verwacht hij geschenken. Soms huist hij ook in een boom,
die dan algemeen in eere gehouden wordt door het geslacht en op Kerstdag met het
beste bier begoten wordt. Menige

Onze Eeuw. Jaargang 12

94
vrouw sloeg in barenswee smeekend haar armen om den stam van den boom, de
zoogenaamde ‘Vaettetrae’, waarin de almachtige geest woonde. Een oude boer had
eens vergeten op Kerstfeest het gebruikelijke bier naar de ‘Vaettetrae’ te brengen.
Het gevolg was dat de geest zich in de gedaante van een booze, zwarte kat op den
drempel van de keuken legde en iedereen schrik aanjoeg, doch ten slotte door vuur
op de vlucht gejaagd werd. Op sommige hoeven bracht men het kerstbier naar een
grooten steen, dien men als voorvader beschouwde en die van alles meekreeg, ook
van de slacht als die had plaats gehad.
Als men geen heuvel, boom of steen in de nabijheid had, waar de geest kon huizen,
bracht men in het vuur van den haard het offer aan den huisgod. Een zekere boer
legde op het kerstfeest zeven verschillende stukken hout in den haard: hout van berk,
pijn, den, jeneverstruik, lijsterbes, esp en spar. Het hout werd toen met kerstbier
begoten.
Een vrouw uit Hitterdalen (Noorwegen) vermengde op kerstavond een glaasje
brandewijn met rijstpap en boter en goot dit in het vuur met de woorden: ‘Eet wel,
drink wel, leef wel, van avond is het kerstavond!’ Ook de eerste beker berkensap en
de eerste ingewanden van de slacht, werden aan het vuur = de huisgoden, geofferd.
In Zweden huisde de geest gewoonlijk in een boom, die dan als heilig beschouwd
wordt en waaraan geofferd wordt, een enkele maal slechts hooren wij ook daar van
heuvels, waar op kerstavond voedsel neergezet werd, dat den volgenden dag altijd
verdwenen was.
De geest, die onder den naam van ‘Nisse’ bekend is, bepaalt zich gewoonlijk alleen
tot de woning. Het is, volgens Dr. Feilberg (Zie Jul II blz. 20) niet onmogelijk, dat
de naam Nisse afkomstig is van den beroemden bisschop Nicolaas, den welbekenden
‘Sint’ in Holland, die op den avond van den 5den December goede gaven brengt. In
de Scandinavische landen heeft de ‘Nisse’ verschillende namen. De Zweden noemen
hem ‘Tomte’, ‘Tomtegubbe’, de Noren ‘Gardbo’, Gardbuk of ‘Lille Niels’. Hij
behoort
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tot de beschermgeesten van het huis en verwacht eveneens op kerstmis een offergave.
En hij is niet gauw tevreden. Hij krijgt geregeld met kerstmis zijn rijstpap met boter,
versche melk, kleine schaaltjes warm eten, bier en room, wat vet, een fleschje
brandewijn, een stel kleeren (jongens kleeren) en zelfs tabak en honig, want het
ventje gaat met zijn tijd mee! Niet meer dan vijftig jaar geleden maakten sommige
huismoeders in Noorwegen nog in alle stilte een kleine poppenmaaltijd gereed, dien
zij in de schuur voor den Nisse klaar zetten! Soms dekten zij er een klein tafeltje bij!
Als de boer zijn huisgoden verzorgd had, mocht hij ook de andere geesten niet
vergeten, vooral den watergeest niet, de ‘Fossegrimen’ of de ‘Kvaernknurren’, die
in de rivier woont bij de hoeve en hem helpt om den watermolen aan den gang te
houden en hem behoedt voor overstroomingen. De huisgenooten begoten op
kerstavond de molensteenen met bier en strooiden voedsel op den bodem van den
molen, of zetten een bordje met eten voor het rad.
In Denemarken, zelfs ook in Zuidelijker streken, beschouwt men den levenden,
bloeienden, vruchtdragenden boom als familielid waaraan men den kerstnacht gaven
offerde. ‘Verblijd u, appelboom, zooals de Heilige Maagd, die het Christus kind ter
wereld bracht!’ zeide men, terwijl men den boom schudde, of stroo om den stam
bond. In Zweden strooit men restjes van het kerstmaal onder den boom. Dit
overblijfsel van den ouden boomcultus, schijnt nog in verschillende landen te vinden
te zijn. [Zie hierover Prof. E. Hugo Meyer, Mythologie der Germanen, Straszburg,
Trübner 1903 i.v.]. De oude Holsteiners gingen op kerstavond het bosch in en
begroetten de boomen met een: ‘Verheugt u, de heilige Christus is gekomen!’ In
Bohemen werden restjes eten naar het bosch gebracht met een: ‘Weest zoo goed
boomen, en komt alle bij ons eten!’ Als de boom te weinig vruchten gedragen heeft,
wordt hij in sommige streken uitgescholden en geslagen.
Als de kerkklokken in de menschenwereld het kerstfeest inluiden, onstaat er onrust
in de onzichtbare wereld
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waar de geesten huizen. Zij zijn evenzeer belust op eten en drinken en plezier als de
menschen en houden het op kerstavond niet uit in de onderwereld. Zij komen van
alle kanten bij elkaar en juichen en lachen naar hartelust. Op de heuvels, op de vlakten,
overal dansen zij hun rondedansen en dan mogen de menschen hen niet naderen, of
het zou slecht met hen afloopen. Ook dringen zij de hoeven binnen en jagen de
bewoners zelf op de vlucht. De vroolijkste van allen zijn de elfen. Een boer, die op
weg naar huis was, zag een heuvel schitterend verlicht met veelkleurige lichtjes en
hoorde viool spelen. Naderbij gekomen zag hij een heele schare elfen dansen op
maat van de muziek, in doorzichtige, witte kleeren, met fladderende blonde haren.
Het paard van den boer wilde den heuvel niet voorbij en niet voor de dag aanbrak
en de feesttijd voor de elfen verstreken was, kon de boer zijn weg vervolgen. En in
den kerstnacht ziet men eerst goed hoe de natuur op IJsland volstrekt zoo kaal en
dor en onbewoonbaar niet is, als men voorwendt. Menschen, die genoodzaakt waren
dien nacht naar buiten te gaan, zagen licht branden in de donkerste rotsen, die burchten
en kerken van de elfen bleken te zijn. Een schaapherder zag eens een groote schare
mannen en vrouwen te paard. Die verdween een oogenblik uit het gezicht, maar dook
toen weer op bij een steilen rotswand, waar de paarden ontzadeld werden. Tot zijn
groote verbazing zag de herder de voordeur van een huis open staan met verscheidene
schitterend verlichte kamers, waar menschen in en uit gingen, kinderen, vrouwen en
mannen. Hij hoorde klokken luiden en gezang. Maar op eens was alles weg en zag
hij slechts kale rotsen en steenen. Een ander maal ziet een herder plotseling een kerk
voor zich, waaruit het mooiste gezang hem tegenklinkt. Dat was de kerk van de elfen.
Verscheidene verhalen zijn er over verdwaalde menschen, die vriendelijk door de
elfen ontvangen zijn geworden. Toch meenen zij het niet altijd even vriendelijk en
stichten in de huizen der menschen ook dikwijls veel kwaad. Als een man het waagt
gedurende kerstnacht bij een kruisweg te gaan
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rusten, komen de elfen van alle kanten naar hem toe, omringen hem, halen hem aan
en bieden hem allerlei sieraden aan van goud en zilver, zoowel als eten en drinken
en mooie kleeren. Soms neemt een elf de gedaante aan van de moeder, of vrouw van
den vermoeiden wandelaar en tracht hem over te halen om mee te gaan. Dan is
zwijgen de boodschap. Bij het aanbreken van den dag kan de wandelaar dan met een
‘Goddank nu is het dag’, de geheele schare op de vlucht jagen en rustig zijn weg
voortzetten.
Maar men kan de geesten ook aan het schrikken maken en dan verdwijnen zij voor
het daglicht daar is, maar niet iedereen durft hen aan. Er was eens een man in
Finmarken, die een grooten witten beer gevangen had, dien hij aan den koning van
Denemarken wilde gaan brengen. Op zijn reis kwam hij op Kerstavond bij een boer
in Dovrefjaeld, die Halvor heette. Hij vroeg den boer om nachtverblijf. Maar de boer
weigerde omdat hij dien avond zooveel monsters en geesten verwachtte, dat hij geen
plaats meer over had. ‘Kom’, zeide de man, ‘mijn beer kan wel onder den haard
liggen en ik wel in die alkoof daar.’ Eindelijk gaf de boer toe. De huisgenooten
verlieten zelf hun huis na alles voor de ontvangst van de geesten gereed gemaakt en
de tafels gedekt te hebben. Klokslag twaalf uur verschenen de geesten, groote en
kleine, gebrekkige en gedrochtelijke en zij aten en dronken er flink op los. Toen
kreeg een van de kleine monsters den witten beer onder den haard in het oog; hij
nam een stuk worst, stak het aan een vork en bakte het in het vuur. Daarop stopte hij
het den witten beer in den neus, met een: ‘Wil je ook een stukkie?’ Maar de beer
brandde zich, stoof woedend en brommend overeind en joeg al de monsters en geesten
de deur uit.
Het jaar daarop was Halvor aan het hout sprokkelen in het bosch, den dag vóór
Kerstmis. Plotseling hoort hij een stem: ‘Halvor, Halvor!’ ‘Wat is er?’ antwoordde
Halvor. ‘Heb je dien grooten beer nog?’ ‘Of ik,’ zei Halvor, ‘die ligt onder den haard
en heeft zeven jongen, die nog veel grooter en kwader zijn dan de ouders zelf.’ ‘Dan
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komen we nooit meer terug,’ riep het monster in het bosch en sinds dien zijn zij nooit
meer hun Kerstmaal komen halen.
In een Duitsch handschrift uit de veertiende eeuw komt een dergelijk verhaal voor.
Op het einde van de achttiende eeuw had een visscher op een eiland in Noorwegen
de wacht gehouden bij de visch om te zorgen dat de roofvogels die niet verslonden.
Hij was moe en ging naar bed. Hij dommelde in, maar ontwaakte spoedig en zag dat
de heele hut zoo schitterend verlicht was, alsof er een bruiloft plaats had. Midden in
het vertrek stond een groote gedekte tafel, met een prachtig tafellaken en glimmend
zilverwerk, terwijl een heele feestschare van kleine menschjes aan tafel had plaats
genomen. Een korte, dikke vrouw met een groote beugeltasch bediende. Dat was
Guri, de geest van het eiland. ‘Ik moet maken dat ik weg kom’, dacht de visscher.
Hij kroop het bed uit en sloop ineengedoken naar de deur. Maar bij de deur kreeg
Guri hem in het oog en zij wierp hem haar beugeltasch achterna. De visscher trok
zijn mes uit de schede en wierp het haar toe. Buiten was het bitter koud en de visscher
rilde zoo, dat hij maar weer naar binnen ging, maar toen was alles verdwenen. De
beugeltasch behield hij en gaf die later aan een kerk.
Een legende, die reeds een eenigszins Christelijk karakter vertoont, is de volgende:
In Zweden, in de zuidelijke provincie Skane ligt een groote grafheuvel, Bönhög
genaamd, waarin de ‘onzichtbaren’ verblijven. Een boer reed er op zekeren
Kerstavond een uur na zonsondergang voorbij. Het was een heldere stille avond, de
hemel schitterde met ontelbare sterren. Op eens trekt een lawaai in de richting van
den heuvel zijn aandacht. Daar ziet hij dat de heuvel is opgelicht en op gouden palen
steunt, terwijl de geesten er lustig onder aan het dansen zijn, te midden van het
schitterendste licht. Hij gaf zijn paard de sporen, maar op hetzelfde oogenblik
omringden de geesten hem van alle kanten en begroetten hem. De boer beantwoordde
hun groet met een vriendelijk: ‘God zij met
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u’, en vroeg waarom zij feest vierden. ‘Omdat we op de genade Gods rekenen op
den dag des oordeels,’ was het antwoord. ‘Reken daar maar niet op,’ zeide de boer,
‘dat jullie genade zouden krijgen is even onmogelijk als dat deze heuvel van nacht
groen zou worden’. ‘O! wee! O, wee!’ klonk het uit de schare. De gouden palen
vielen in, de lichten verdoofden, de heuvel herkreeg zijn gewonen vorm, terwijl nog
steeds uit de diepte geweeklaag klonk. De boer was heel blij dat hij 't feest der geesten
verstoord had, maar hoe groot was zijn verbazing toen hij een paar uur later den
heuvel geheel groen terug zag, terwijl het bovenste gedeelte zich op gouden zuilen
boven de met sneeuw en ijs bedekte vlakte verhief. Er werd weer gedanst en
feestgevierd. Verschrikt ijlde de boer naar huis en vertelde alles aan zijn meester,
die een ‘godvruchtig man was, wel belezen in de Heilige Schrift,’ en hem herinnerde
aan de woorden van den Heiland: ‘Oordeel niet, opdat gij niet geoordeeld worde,
maar wees barmhartig, zooals uw Vader in den hemel barmhartig is.’
Den grootsten schrik jagen de dooden, die in den Kerstnacht zelf uit hun graf
opstaan echter den menschen aan: zelfmoordenaars, verleide vrouwen, die hun kind
vermoord hebben, verlaten hun graf en loopen handenwringend en jammerend rond.
En het is algemeen bekend, dat de dooden om twaalf uur van den kerstnacht naar de
Kerk gaan. Dan is de Kerk verlicht en de menschen die den volgenden morgen naar
de vroegmis gaan, moeten goed opletten hoe hun stoel er uit ziet, want meestal laten
de dooden sporen van vochtige, donkere grafaarde achter. Een man in Zweden
passeerde middernacht een Kerk, die geheel verlicht was en hoorde de dooden zingen:
‘Broos zijn onze beenderen, ons leven is voorbij,
Zielloos op den dag des oordeels, allen wachten wij.’

De dooden zien er griezelig uit dien nacht in hun doodshemd, terwijl zij zingen met
een holle stem, die men alleen maar voelt, niet hoort. In sommige legenden zitten
zij zonder hoofd op de banken; zij stralen een witten nevel uit, en schijnen met een
wit laken overdekt. Er zijn verhalen
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over de godsdienstoefening der dooden, die reeds uit de zesde eeuw dagteekenen.
Er was eens een vrouw in Kristiania, die geregeld naar de Kerk ging en zich voornam
op Kerstmorgen naar de vroegpreek te gaan. Toen zij wakker werd, scheen de maan
op den vloer van haar kamer. Haar klok was stil blijven staan op half twaalf. Daar
zij nu den juisten tijd niet wist, besloot zij zich maar dadelijk gereed te maken om
naar de Kerk te gaan. De kerkramen waren verlicht, maar op straat was geen mensch
te zien. Zij ging in de Kerk op haar gewone plaats zitten, maar toen zij eens om zich
heen keek vond zij dat de menschen er allemaal zoo vreemd uitzagen, zoo bleek,
precies lijken. Er was niemand dien zij kende, maar 't was toch wel of ze allerlei
menschen van vroeger herkende, hoewel zij zich niet herinnerde waar zij ze gezien
kon hebben. De predikant was een lange, bleeke, jongeman, niet een van de bekende
predikanten uit de stad. Het was of zij dien ook vroeger ergens gezien had. Hij preekte
heel mooi en het was heel stil in de Kerk, er werd niet gehoest, gekucht en gesnoten
zooals gewoonlijk bij een vroegpreek. Zij kon een speld hooren vallen zóo stil was
het, en eindelijk maakte die groote stilte haar bang.
Toen er weer gezongen zou worden, boog een vrouw, die naast haar zat, zich naar
haar toe en fluisterde: ‘Doe je mantel los om en ga heen, want als je wacht tot de
dienst uit is, loopt het slecht met je af. De dooden houden hier hun
godsdienstoefening.’
De vrouw schrikte, want toen zij de stem van haar buurvrouw hoorde en haar
aankeek herkende zij op eens een kennis, die lang geleden gestorven was en toen zij
om zich heen keek herkende zij in ook verscheidene anderen menschen, die al lang
dood waren, den dominee zelf ook. Zij wierp haar mantel los over de schouders en
wilde heengaan, maar 't was of men haar bij den mantel vasthield, zoodat zij van
angst op haar beenen trilde. Buiten de kerkdeur werd er nog harder aan haar mantel
getrokken, zij liet dien toen maar los en holde zonder mantel, half dood van angst,
naar huis. De kerkklok sloeg éen uur toen zij voor haar huisdeur stond. De menschen,
die den volgenden
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morgen naar de vroegpreek gingen, vonden den mantel voor de deur in duizend
flarden.
Dit verhaal komt in verschillende variaties in geheel Scandinavië voor. De dooden
die den levende mishandelen, of zooals in dit verhaal, zijn kleeren scheuren, is een
overblijfsel van een heidensch bijgeloof, dat in een Christelijke legende waarschijnlijk
dus uit een heidensche is overgenomen en daarin voortleeft.
Wij vinden in de Romaansche landen een variant, die niet minder eigenaardig is.
In den Kerstnacht trekken daar de dooden in lange processies de straten door. Met
gedempte stem zingen zij de Kerstpsalmen, het klinkt als het zacht ritselen van
populieren. Voorop de geest van een ouden Priester met sneeuwwit kroeshaar, hij
loopt gebogen zooals ouden van dagen doen en draagt het Heilige Hostievat in zijn
doodshanden. Op hem volgt een koorknaap, die voortdurend de bel luidt. Daarop in
twee rijen de dooden, allen met een brandende kaars, waarvan de vlam niet door den
wind beweegt. De processie gaat naar een verlaten, bouwvallige kapel, waarin alleen
de dooden de Mis bijwonen.
Eens passeerde de oude heer Chatton uit Paimpol (Bretagne) komend, die oude,
bouwvallige kapel, die als het landschap rondom, geheel met sneeuw bedekt was.
De oude heer hoorde de klok twaalf uur slaan en dadelijk daarop een zwak gelui als
bij den aanvang van de Mis.
‘De kapel schijnt hersteld te zijn, vreemd dat ik dit van morgen niet gezien heb,’
dacht de heer Chatton. Hij zag dat er licht aan was, steeg van zijn paard, bond het
vast en ging de kapel binnen. Wat een wonderlijke stilte. Zelfs geen gehoest, noch
gesnuit.
De Priester stond voor het altaar. De koorknaap liep af en aan, en met een: ‘Ik ben
blij de middernacht-mis niet te verzuimen’, begon de oude heer voor zijn gestorven
familieleden te bidden.
Ondertusschen keerde de Priester zich om, als wilde hij de gemeente zegenen. Er
schitterde een bizonder licht in zijn oogen en het was of hij den ouden heer Chatton

Onze Eeuw. Jaargang 12

102
plotseling opmerkte en hem aanstaarde.... Ten slotte werd de oude heer verlegen
onder dien starenden blik. De Priester had de Heilige Hostie uit het vat genomen,
hield die tusschen de vingers omhoog en vroeg met gedempte stem: ‘Is hier niemand,
die het Heilig Sacrement des Altaars gebruiken wil?’
Niemand antwoordde. Niemand verroerde zich. Hij vroeg het voor de tweede en
derde maal, steeds hetzelfde zwijgen. De oude heer Chatton ergerde er zich over dat
niemand antwoordde, hoewel de Priester zijn vraag bleef herhalen, 't was of niemand
zich aan diens woorden stoorde.
‘Eerwaarde Priester,’ zeide toen Chatton, ‘voor ik van huis ging heb ik gebiecht
en ik was van plan morgen op kerstdag te communieeren. Indien het U schikt, ben
ik bereid het Lichaam en het Bloed des Heeren nu uit uw hand in ontvangst te nemen.’
De Priester kwam dadelijk van het altaar en Chatton drong zich naar voren naar
de communiebank. Zoodra hij gecommunieerd had, zeide de Priester:
‘God zegen u, Chatton. Eens, toen het sneeuwde zooals nu, weigerde ik 's nachts
een stervende het Heilig Oliesel te brengen. Dat is nu drie honderd jaar geleden. Om
verlost te worden moest een levend mensch uit mijn hand de Heilige Hostie ontvangen.
Dank voor wat ge gedaan hebt. Gij hebt mij verlost en al de dooden hier. Vaarwel,
Chatton, we zullen elkaar spoedig in het paradijs weer zien.’
Nauwelijks waren deze woorden gesproken, of de lichten verdoofden en Chatton
stond weer onder den blooten hemel bij de ruïnen van de oude kapel, te midden van
doornen en braamstruiken, die hij met moeite losmaakte om weer te paard te stijgen.
Thuis gekomen zeide hij tegen zijn vrouw: ‘We zullen weldra scheiden. Ik heb
het Sacrament der stervenden genuttigd, maar troost je, ik ga naar den hemel.’
Veertien dagen later was hij dood.
De dooden in beide verhalen worden niet zoo afgrijselijk voorgesteld als dikwijls
het geval is, vooral in Noorsche
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legenden, waar bijv. de lijken van verdronken visschers uit het water opstijgen, kort
en dik als hooischelven in ederen kleederen, met waterlaarzen en groote handschoenen
die over den grond sleepten. De haren bestaan uit zeewier. Zij laten een lichtstreep
in het water achter, die vonken schiet en als zij het water van zich afschudden is 't
of het vuur regent, terwijl zij kreten slaken die heinde en ver gehoord worden, zoodat
de visschers in hun hutten de ooren toestoppen. Zoodra de haan kraait keert de
drenkeling naar zee terug.
De dooden zijn dikwijls vergezeld van de zoogen. ‘Julerejen’. Volgens sommigen
werd de ‘Julerejen’ aangevoerd door de ‘dwaze maagden’, volgens anderen door de
dochter van Herodes.
Dat de geesten van het volksgeloof langzamerhand plaats maken voor Heiligen
en Engelen, komt vooral door de kerkgezangen die den lof verkondigen van de
vriendelijke Engelen, die in den Kerstnacht de huizen bezoeken en van de Engeltjes,
die de wacht houden bij de wieg van kleine kinderen enz. enz. Maar in de eerste
plaats wordt het kind Jezus bezongen en oorspronkelijk is het ook het kind Jezus dat
met Kerstmis geschenken uitdeelt.
Wat echter in den modernen tijd onmisbaar is op het kerstfeest, en wat men in
vroeger dagen in het geheel niet kende, is de kerstboom. Een Kerstfeest zonder
kerstboom is, in de landen waar het kerstfeest niet alleen een kerkelijk, maar ook
een familiefeest is, ondenkbaar. En het gebruik dat waarschijnlijk in het begin van
de negentiende eeuw in Duitschland ontstaan is, (de geleerden zijn het hierover nog
lang niet eens, in het Nordisk Familiebok is vermeld dat de boom reeds in 1605 in
Straszburg in gebruik was), verspreidt zich al meer en meer in Europa. Onzeker is
ook de bedoeling, die oorspronkelijk aan den boom verbonden was. Eeuwig groen
en frisch is hij misschien het symbool van het Eeuwige Leven, of het Eeuwig Licht,
dat het Christuskind het menschdom bracht. Misschien is de boom ook een
symbolische voorstelling van den boom des levens - het Christendom.
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Volgens een middeleeuwsche legende wierp Set zijn vader Adam na diens dood de
drie zaadjes in den mond, die de engel uit het Paradijs hem gegeven had. Die zaadjes
schoten wortel en ontwikkelden zich tot drie groote boomen: een cypres, een ceder
en een denneboom. Het kruis van Christus zou, volgens diezelfde legende, vervaardigd
zijn geweest van het hout van een dier boomen. Misschien wil de kerstboom ons
herinneren aan dat feit? En koos men den den, die groen blijft in den winter ter
gedachtenis aan den paradijsboom, die nooit zijn bladeren verliest?
In de Noordelijke landen loopen in sommige streken de kinderen op kerstmis nog
met een ‘julruska’, een stok met een ster, versierd met dennetakjes, die aan onze
‘Palmpaschen’ denken doet. Die ‘julruskor’ of ‘granruskor’ zijn een zeer oud
volksgebruik en waarschijnlijk een overblijfsel van bovengenoemde boomcultus.
Er zou nog veel te vertellen zijn over het vieren van het Kerstfeest in verschillende
landen, streken en plaatsen. Maar waar zou het einde zijn? Boekdeelen zouden te
vullen zijn over dit feest waarvan de Scandinavische naam ‘Jul’, het IJslandsche ‘jôl’
en het Engelsche ‘Yule’ nog herinneren aan het oude Joelfeest, het offerfeest der
Germanen in de eeste plaats gewijd aan Freyr den zonnegod, den god der
vruchtbaarheid. En de geest van dezen zonnegod leeft nog voort in de huizen waar
vroolijk gelachen en gezongen wordt, waar milde gaven de harten van oud en jong
verheugen op de donkerste dagen van heel den langen winter, toen het volgens Vondel
tijd was,
‘Te danssen en te bancketteeren.’
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Buitenlandsche letterkunde
Door Geerten Gossaert.
II.
Anatole France.
Niets beperkter dan de menschelijke gedachte...
De jonge man, wiens driftige begeerte naar kennis zich aangordt tot de eerste
verkenningen, die, in het rijk des geestes, hem wegwijs te maken beloven, is er verre
van verwijderd, de waarheid van dit inzicht te beamen.
Hem juist boeit, aanvankelijk, meer de rijke verscheidenheid, dan het soortelijke;
meer de wilde weeldrigheid dan het wetmatige; meer het schijnbaar grenzenlooze
dan de begrensdheid der geestelijke verschijnselen. Eerst wanneer zijne bewondering
zich moegespeeld, zijne wetensdrift zich uitgevierd heeft, verlangt hij, die nog straks
der wildernis hare ongebaandheid naroemde, zich een doorpad te vinden. Het
oogenblik komt, dat hij zich verdoold gevoelt en het spoor bijster; eene geestelijke
boschvrees dreigt hem te overvallen, die, zoo zij er in slaagt hem te overmeesteren,
zijne voorliefde voor het leven der gedachte in tegenzin verkeert; wier invloed
verklaart, hoe zoovele scherpzinnige geesten zich gelukkig plegen te prijzen, nog te
rechter ure, in het daadwerkelijk leven, ontkomen te zijn aan de bekoringen van wat
hun weinig beter dan geestelijke vagebondage voorkomt.
Deze innerlijke catastrophe, - een der kenmerkende momenten in de
geestesontwikkeling van den huidigen mensch, die het de
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moeite der nakomelingen ze, in brieven en levensberichten, te bestudeeren, loonen
zal, - wordt niet weinig in de hand gewerkt door de zonderlinge wijze, waarop de
geschiedenis der wijsbegeerte meestal onderwezen wordt.
Vergelijkt men onderling eenige der gebruikelijke inleidingen, zoo kan men niet
nalaten, zich getroffen te gevoelen door een' eigenaardigen familietrek harer
voordracht: aan de natuurlijke, chronologische, dus zuiver uiterlijke en toevallige
volgorde der behandelde systemen is, door een min of meer bewuste toepassing der
ontwikkelingsgedachte, ter sluiks het karakter van een' innerlijken en noodwendigen
samenhang verleend. De verbeelding des lezers wordt op die wijze verleid, zich de
gedachte voor te stellen als een reusachtig serpent, zonder kop of staart, dat, ergens
in het Oosten uit een hol der moederaarde aan den dag gekropen, in grillige bochten
langs een eindeloozen weg naar het Westen voortkronkelt. Men werpe een blik in
Hegel's Voorlezingen, het klassieke voorbeeld dezer opvatting, om zich van het
onverkwikkelijke van den gewekten indruk te vergewissen. Geen wonder, dat, onder
die omstandigheden, menig eerst volijverig leerling liever gaat spijbelen, dan op
goed geloof eene denkbeeldige plaats in den ‘ontwikkelingsgang’ der menschelijke
gedachte in te nemen, zonder omtrent het vanwaar en het waarheen dier pelgrimage
voldoende uitsluitsel te erlangen.
Het is, voor ons doel, zeker van geen belang, in het algemeen te oordeelen over
de wijsgeerige waarde der ontwikkelingsgedachte, wier inhaling tijdens de vorige
eeuw ons vooral belang inboezemt als bewijs, dat de algemeen-menschelijke
ontvankelijkheid voor ideologische onbenulligheden tenminste in
exactwetenschappelijke kringen nog allerminst gevaar loopt te verdwijnen.
Maar voor wat het geloof aan hare geldigheid op het bijzonder gebied van het
gedachteleven betreft, moet men toch, dunkt ons, simplistischer van geest zijn, dan
men wellevendheidshalve van zijne tijdgenooten vermoeden mag, om te durven
aannemen, dat zij zich dezen knol voor een citroen zouden doen slijten. Gegeven het
feit, dat Jansen de zoon van Jan is, schijnt het eene bedenkelijke aardigheid, ons
omstandig te willen aantoonen, dat deze familieverhouding noodwendigerwijze zóó
zijn moest en dat niet, omgekeerd, Jansen de vader van Jan, of, erger, Jansen de zoon
van Piet zijn kon. Evenzoo kunnen de vernuftigste betoogen aangaande het
evolutionair verband tusschen het klassieke en het christelijke levensinzicht b.v.,
slechts onzen indruk versterken, dat zij op onnoodig ingewikkelde wijze
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het feit constateeren, dat twee verschijnselen, die niet gelijktijdig zijn... elkander
opvolgen, maar dat, behoudens dit verband, het een op het ander slaat als een tang
op een varken. Zonder twijfel ontberen deze beschouwingen de elegantie der
wijsgeerige voordracht: doch zij vergoeden dit gemis wellicht door een aanzienlijker
gehalte aan common sense.
Echter beteekent de verwerping van dezen evolutionairen samenhang nog geenszins
het ontkennen van àlle orde in de geestelijke verschijnselen. Integendeel. Niemand,
die aan het practische leven deelneemt, (en wie doet het niet?) zou zulks kunnen
wagen, zonder zijn eigen aangezicht te schenden. Het practisch verstand, dat zijn
verworven uitkomsten in de taal heeft opgetast, heeft ten allen tijde de
noodzakelijkheid gevoeld, elke klasse der zinnelijke ervaringen te begrenzen, en
haren inhoud met behulp van typen overzichtelijk te ordenen. Niettegenstaande de
talloosheid der in elkaar vervloeiende kleurschakeeringen handhaaft het de meening,
dat ze zich alle tusschen wit en zwart behooren te rangschikken, dat niet één buiten
deze zinnelijke grenzen valt, en dat, binnen die grenzen, blauw iets anders is dan
groen. Overtuigd van de nuttigheid dier onderscheidingen, heeft het naar een bewijs
voor hare juistheid nimmer getaald, maar zich gehaast zijne ervaring ook aan de
ordening der geestelijke verschijnselen dienstbaar te maken. Al onze aesthetische,
al onze ethische, al onze intellectueele waardebepalingen vooronderstellen (practische
negatie van de overbrenging ook op ideëel gebied van het: π ντα χωρε , het: alles
wordt en verwordt, die de grondvoorwaarde is van alle geestelijk evolutiegeloof) de
beperktheid van het geheel, de bepaaldheid van elk deel van den inhoud van ons
bewustzijn.
De persoonlijke levenservaring is met deze vooronderstellingen trouwens niet in
strijd. Onze eerste jeugd gelooft in eene toekomst van voortdurenden geestelijken
groei: van eene steeds dieper verinniging van het gemoedsleven; van een steeds
klaarder verlichting van het verstand. Maar wij leeren 't wel anders inzien. Nog
hebben wij de kinderschoenen niet immer uitgetrokken, of wij erkennen reeds dat
de diepte van lust en leed niets minder is dan onpeilbaar, het inzicht van ons verstand
weinig verder reikend, dan onze neus lang is. Pogen wij, vermetel, deze enge grenzen,
die aan ons geestelijk leven gesteld zijn, te overschrijden, zoo huiveren wij aldra
terug voor de ‘buitenste duisternis’ van waanzin of wezenloosheid. Zelfs de
individueele verschillen, tusschen zoo personen als volkeren, betrekken zich meer
op de afwisseling en de vruchtbaarheid, dan
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op de uitgebreidheid van het ons toegewezen geestelijk gebied. Alles te zamen
genomen zien wij in, dat het oude beeld, 't welk ons bewustzijn als een klein zonnig
eiland te midden der duistere oceanen van het onbewuste voorstelt, nog immer het
beste symbool onzer menschelijke beperktheid biedt.
Tegenover het gevoel van teleurstelling dat dit inzicht aanvankelijk verwekt, staan
echter zeer wezenlijke voordeelen. Het leert ons onze wereld wederom als ‘thuis’ te
voelen. Wij gaan aan haar hechten, gelijk de gevangene aan zijn cel. Wij ontdekken
met verbazing tot een hoe gering aantal moden het bont gewemel der geestelijke
maskeraden is terug te brengen. Hebben wij onze plaats in den ‘ontwikkelingsgang
der menschelijke gedachte’ al opgegeven, dit beteekent niet, dat wij daarom afkeerig
zouden zijn van alle beweging. Een wandeling blijven wij even nuttig achten voor
de gezondheid van het lichaam als voor die der ziel. Maar wij zweemen meer naar
de gemoedelijke wandelaars, die men in de duitsche middelgebergten pleegt aan te
treffen, die des morgens uit hun nachtverblijf zingend vertrokken, zonder
verwondering des avonds hun beenen aan hetzelfde haardvuur uitstrekken. Hebben
we den geheelen dag in een kring geloopen, wat schaadt het? zeggen ze opgewekt:
na de frissche vermoeienis van den marsch smaakt het avondeten wel tweemaal zoo
goed als gisteren!
Veroorlooft men ons nog eens tot eene graphische voorstelling de toevlucht te
nemen, zoo kan men zeggen, dat waar zij die het evolutiegeloof zijn toegedaan, den
weg der gedachten als een onbepaald verlengde kronkellijn voorstellen, de aanhangers
van het laatstbesproken inzicht het er voor houden dat (om de uitdrukking van den
genialen Martinus van der Hoeven, die het denkbeeld in zijne intreerede verdedigde,
te hernemen) dezen weg het best met een cirkelgang kan worden vergeleken. Instede
van zich op te maken tot de lange pelgrimsreis, dwalen zij, gaarne bekoord, door den
gesloten ronden doolhof des levens, waarin, naar hun vredige glimlach voor zeker
houdt, elk verreizen een thuiskeer, elk afscheid een wederzien in zich sluit.
***
De criticus is, door het karakter van zijn' arbeid, van nature deze laatste
beschouwingswijze toegedaan. Rémy de Gourmont heeft eens St. Beuve, en in hem
allen die van zijn geslacht zijn tevens, gekenschetst als een ‘créateur de valeurs’.
Maar hoe zou het mogelijk zijn waarden te scheppen in eene wereld waar geen
waardemeters zijn? hoe kan een oordeel worden geveld waar geenerlei normen ‘points
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de repère’ opleveren? Het is waar, dat deze waardescheppende functie van den
beoordeelaar slechts zelden gelegenheid heeft, ten volle in werking te treden. De
meeste persoonlijkheden zijn slechts variëteiten van andere persoonlijkheden en dan
behoeft men niet al te ver, in ruimte noch tijd, te zoeken, om de vereischte en begeerde
maat te vinden. Doch nu en dan valt hem toch het voorrecht te beurt in eene figuur
de zuivere uitdrukking van een gedachte of eene gedachtekentering te vinden, en een
reëele persoonlijkheid onmiddellijk aan een ideëel type te kunnen meten.
Zulk een rastype nu is buiten kijf Anatole France. De ideale cirkelgang waarmede
zijn denken samenvalt, is die welke van uit het geloof door het scepticisme tot het
geloof wederkeert. Ik geef de volgorde dezer termen slechts aldus, wijl ze historisch
zóó is, en zonder er een voorkeur voor een van beide mede te willen aangeven. Er
is trouwens geen enkele reden om aan te nemen, dat deze beweging plotseling tot
stilstand zou komen: veeleer heeft het den schijn of elke vernieuwing van het
gemoedsleven (en deze is de voorwaarde van het ontstaan der geloofsovertuigingen)
automatisch de scepsis doet ontstaan, hoe daarentegen een werkelijk consequente
scepsis weder onvermijdelijk tot een geloof terugvoert.
Ik behoef er nauwelijks voor te waarschuwen, den term geloof hier niet in den
engen zin van eenige bepaalde religieuze of ethische overtuiging op te vatten. Waarom
het hier gaat is eene meer algemeen-menschelijke tegenstelling, die den aard van het
denken, onafhankelijk van zijn toevalligen inhoud, betreft.
Men kan deze tegenstelling als volgt omschrijven. De geloofsvoorstellingen
ontspringen uit de Daad; zij zijn verbeelde leefresultaten. Wie gelooft dat de eene
daad goed, de andere slecht is, beroept zich òf op zijne eigen ervaring, òf, zoo hem
dit geloof overgedragen is, op de ervaring van anderen, wier gezag over zijne
meeningen juist uit den eerbied voor die meerdere ervaring voortkomt. De
eerbiediging der volkstradities, wier taai voortleven de folkloristen verwondert, is
niet anders te verklaren dan uit het onbewuste inzicht, dat ons eigen bestaan zelf het
onomstootelijk bewijs is, dat de leefregelen door ons voorgeslacht gevolgd en ons
nagelaten, im groszen und ganzen tot het bereiken van hun doel, het behoud van het
leven, volkomen geschikt waren. In één woord, het geloof draagt ten allen tijde een
positief karakter.
De scepsis daarentegen ontspringt uit een nalaten van het practisch leven; uit de
werkzaamheid van het intellect, dat niet langer tot zijne eigenlijke bestemming, als
hulpmiddel in den
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strijd om het bestaan van individu en soort gebezigd wordt. Zij is bijgevolg
noodzakelijk negatief. Ik zal mijn lezers niet met het ophalen van hun bekende zaken
vermoeien, en de geschiedenis der sceptiek met rust laten: maar hoogst
opmerkenswaardig uit sociologisch oogpunt is zeker het feit, dat zij nimmer optreedt
dan in perioden, waarin de gemeenschap tot welke hare aanhangers behooren, het
deelnemen aan den strijd tegen de materieele nooden des levens niet langer zoo zeer
van noode heeft, maar, in zekeren zin, kan rentenieren. De Hypotyposen van Sextus
Empiricus - wie onzer kwam ooit verder dan het eerste boek? - konden slechts lezers
vinden in eene omgeving waar het leven eene voortdurende vacantie was. Geen
scheepskapitein, geen veldheer, geen ontdekker, geen dichter begroef ze ooit onder
zijn oorkussen.
De overgang tusschen beide bovenomschreven strijdige typen van geestelijke
werkzaamheid, geschiedt bij Anatole France uitteraard in verband met de nationale
fransche vormen dier overgang: de verzoening tusschen de strijdige machten van
Catholicisme en Rationalisme in al hunne verschillende schakeeringen. Dat deze
antithese in Frankrijk een zoo scherp, en tevens zoo nationaal karakter draagt is niet
verwonderlijk, wijl in weinige landen het Catholicisme vanouds zóó zeer zich zelf
geweest is. Indien Frankrijk de trouwe dochter der Kerk bij uitnemendheid wordt
geheeten, beteekent dit iets meer dan eene beleefdheidstitulatuur. Het is toch in Ile
de France voor het eerst in West-Europa, dat de Catholieke Kerk eene volkskerk in
den eigenlijken zin des woords geworden is. Vóór dien tijd, hoe groot hare
zijdelingsche invloed was, stonden hare kloosters buiten het gemeene leven, was
hare, byzantijnsche, kunst van anderen oorsprong dan die des volks. Eerst in de groote
gemeenten van het noorden van Frankrijk geschiedt het huwelijk van de Kerk met
het Volk: voortaan staan slechts leeken als kunstenaars in dienst der abbatiale
bouwhutten, maar deze leekenkunst draagt voortaan een uitgesproken religieus
karakter. Uit deze liefdevolle, geestdriftige samenwerking, welke gedurende meer
dan een eeuw het leven dier middeleeuwsche burgerijen tot een hoog feest maakte,
ontsprong de gothiek, die, het staat thans wel vast, dáár èn haren oorsprong, én haren
schoonsten bloei heeft beleefd; en de machtige kathedralen, die thans ledig staan in
het hart der oude vervallen steden van Noord Frankrijk, zijn van dit geestelijk huwelijk
het kroost.
Inderdaad, niets is onhistorischer, dan de Catholieke kerk als eene indringster, als
eene tijdelijke overweldigster van Frankrijk voor

Onze Eeuw. Jaargang 12

111
te stellen. Zij integendeel heeft Frankrijk gemaakt tot het eerste, het edelste cultuurvolk
van West-Europa; en het eerste geslacht der nationale koningen sproot voort uit een
hárer abdijen. Geen wonder dan ook dat hare positie in het Fransche volksleven een
zoo onbegrijpelijk sterke is, dat zij, ondanks den schijn van het tegendeel, door alle
vervolging nog slechts weinig verzwakt is: zij toch, en zij alléén is, zij het in dikwerf
groteske en archaïstische vormen, de groote beschermster dier in het volksgeloof
wortelende volkszeden, wier handhaving de redding, wier verder verval de
vernietiging van het nobele Fransche volk beteekenen.
Het Rationalisme heeft deze bron van de kracht der kerk, en bijgevolg de kerk als
bron van volks-kracht, nooit verstaan. Ook hier geboren in een' socialen kring, die
buiten het leven en streven der volksmassa's stond, die er boven te staan waande: de
parasiteerende ‘monde’, die zich rond de hoven der latere koningen verzamelde,
heeft het de riten der kerk immer van buiten af bezien en veroordeeld, doch nimmer
naar hunne innerlijke beteekenis voor het volksgemoed begrepen. Hoe zou het ook
anders kunnen? Zelt buiten het dadenleven staande, behoefden de philosopheerende
seigneurs en abbé's geen eigen levensleer: men moest dus de negatie wel voor een
intellectueele weelde houden, omdat men de diepere weelde van het positieve
leven-van-den-arbeid niet kende.
Het is eigenaardig, dat dit oorspronkelijk sociaal karakter van den strijd tusschen
de Kerk en het Rationalisme zich steeds is blijven handhaven. Frankrijk heeft eigenlijk
nooit, gelijk Duitschland, groote individualistische wijsgeeren opgeleverd; immer
droeg het denken er een sterk sprekend politiek en sociaal karakter; immer gaat het
er, onder verschillende vermommingen, over het ééne genoemde dilemma, het éénige
dat het Fransche volk als zoodanig beseft. En niet hierin alleen teekent zich de
oorspronkelijke strijdstelling nog af, maar ook de samenstelling der strijdende sociale
groepen zelf is onveranderd gebleven. Nog steeds gaat de strijd tusschen het
‘anticlericalisme’ en de kerk in werkelijkheid tusschen de groepen die zich van het
historische landelijke en gemeentelijke fransche volksleven hebben losgemaakt en
het fransche volk zelf.
De strijd tegen de kerk in Frankrijk is nimmer, gelijk de Hervorming in de
noordelijke landen, eene ware volksbeweging geweest, die spontaan uit de onderste
lagen der bevolking opkwam, en de hoogere standen tegen wil en dank meesleepte.
Integendeel is zij steeds van ‘hoogerhand’ opgedrongen, en wordt zij nog voortdurend
van die zijde geprogageerd. In duizende dorpen der akker-
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bouwende departementen is het slechts M. le Maire, uit Parijs gezonden, die met
behulp van eene kleine groep fonctionarissen en magistraten van gelijken oorsprong
den strijd tegen het door de bevolking willig erkende gezag der Kerk met al de
hulpmiddelen der administratieve tyrannie aanbindt. En deze ‘hoogerhand’ is thans
de bende avonturiers zonder ras, zonder religie, zonder nationaliteit, die - o
democratie! - het politiek heft in handen houdt, die over de toekomst van Frankrijk
beslist naar eigen belang, en wier misdragingen het schoone land telkens meer aan
de verachting van Europa prijs geven.
France is aan dit nationale dilemma: clericaal, of anticlericaal, niet ontkomen. Hij
is anticlericaal, en bezigt dus de termilogie welke aan dien staat voegt. Hij heeft zelfs
een werkje geschreven tegen ‘Le Parti Noir’ en de strijd tusschen de kerk en het
gezond verstand; het dogma en het gezond verstand; de monniken en het gezond
verstand; het anti-semitisme en het gezond verstand, vormt meestal - ik zou schier
meenen immer - het nameloos vermoeiend thema zijner vertellingen. Het
verdragelijkst is dit nog, waar dit dilemma, als in de ‘Contes de Jacques
Tournebroche’ onder den onmiskenbaren invloed van Rabelais, den vorm aanneemt
van den ouden strijd tusschen de natuurlijke neigingen en het streng gebod der zede.
Zoo, in ‘la Leçon bien apprise’ het verhaal van den biechtvader, die een jonge schoone
en deugdzame dame tot stomme vermaning een doodshoofd voorhoudt, en deze juist
daardoor op de gedachte brengt, dat het leven kort is, en in den hemel niet ten huwelijk
gegeven wordt.
Doch waar hem nòch de kleurige costumeering van vroeger eeuwen, nòch de
archaïstische naïeveteit van het met zalving vertellen van ongezoutenheden te hulp
komt, blijkt de armelijkheid van het grondgegeven duidelijk. Ondanks de gave schrijf
kunst zijn de vier romans, die France onder den gezamenlijken titel ‘Histoire
contemporaine’ heeft uitgegeven, van aanleg te zeer aangekleede stellingen, dan dat
ze tot werkelijke kunstwerken konden gedijen. De vergelijking met Balzac, waartoe
de titel als uitvordert, is voldoende om te doen beseffen, hoe ook in France een te
sterk toegespitste intellectualiteit het eigenlijk scheppend genie heeft versmoord.
Maar wil men ten volle overtuigd worden van de onbestaanbaarheid van den
rationalistischen kunstenaar, dan leze men zijn ‘Jeanne d'Arc’. Ik zou niet gaarne
beweren, dat het een min boek is. Geenszins. Vergelijkt men het met de ‘Pucelle d'
Orléans’, die aan eene in den grond niet andere geestesgesteldheid haren
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oorsprong dankt, dan voelt men hoeveel, in een eeuw tijds, het rationalisme aan
overmoed verloren, aan bedeesdheid en schroom voor het heilige gewonnen heeft.
Het werk van France heeft, in elk geval, de achtbaarheid van zijnen eerbied op dat
van zijn voorganger voor. Wellicht is zij zelf de hoofdverdienste van het boek. Maar
overigens! Welk een naamlooze verveling gaat er uit van deze bladzijden, hoe wenscht
gij ieder oogenblik de ‘wetenschappelijke’ probiteit van den auteur naar het
zevengesternte! ‘Aussi bien est-ce faire un abus vraiment inique de l'intelligence que
de l'employer à rechercher la verité’, heeft France zelf ergens geschreven. Eilieve,
is men geneigd te vragen, waarom begaat gij, geschiedschrijver, tegenover ons dan
het onrecht, de geschiedkundige waarheid te zoeken in de legende, die de verbeelding
onzer vaderen gedicht heeft, en reikt gij ons de steenen der waarheid voor het brood
der poëzie?
***
Niet echter de France, dien wij tot nu toe beschouwd hebben, is het
belangwekkend-zuivere specimen van de geestelijke kringbeweging, waarop we in
den aanhef van ons opstel doelden. De schrijver van Jeanne d'Arc, en dergelijke
boeken - het oeuvre van France is te uitgebreid om zelfs zijn meest karakteristieke
werken alle te bespreken - staat slechts door zijn glashelderen stijl en zijn tintelend
vernuft, doch volstrekt niet door de originaliteit zijner denkbeelden boven het gewone
slag van brave librepenseurs.
Wat hem en hen kenmerkt, wat trouwens het karakteristieke is van alle criticisme,
is een onbeperkt geloof aan de heerlijkheid, de nuttigheid, en de moeilijkheid van
de verstandelijke verlichting. Dat een man met vooroordeelen een groot man zijn
kan; dat, wellicht, karaktergrootheid niet zonder zekere, gaarne aanvaarde
bekrompenheid bestaan kan - het blijkt voor hen latijn. Hoe weinig Socratisch
overigens van aanleg, met de opvatting dat er een noodwendig verband tusschen
domheid en slechtheid bestaan moet, gaan zij van harte accoord. Dit geloof sterkte
en sterkt de moderne theologie; de moderne historiographie; de moderne sociologie.
Het is niet verwonderlijk. Ook afbreken is een daad, en elke daad, zelfs een negatieve,
verschaft levensvreugd en levensgeloof. Maar sloopen gaat nu eenmaal sneller dan
bouwen; en heeft het tien eeuwen gekost de leer- en levensorde van den huidigen
staat, van de huidige kerk te construeeren, nauwelijks een enkele is ruim voldoende
gebleken ze te ontwrichten.
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En ziehier nu het eigenaardige probleem van ons geslacht, France's probleem ook.
Hoewel wij het niet willen erkennen, leven wij op en in de ruïnen. De weinigen
onder ons, die hun woningen tegen de sloopers beschut hebben, voelen zich weinig
geneigd hun daklooze broederen te ontvangen, en dezer schaamte ontkent hunnen
nood. Onmachtig zelf te stichten, staat de Rede met de handen in den voorschoot,
en ondergaat de malaise der gedwongen ledigheid. Thans voor het eerst komt zij tot
bezinning over het nut van haren arbeid.
‘Toch nuttig’, herhaalt haar trots, ‘zie, het terrein is geruimd: er kunnen nieuwe
grondslagen gelegd worden: kome wie wil!’ Maar de bouwmeesters van het nieuwe
geloof laten zich wachten of toonen zich onbekwaam, en in mismoedigheid en onwil
jegens zich zelven, slaat de ontgoochelde sloopster, in de onweerstaanbare behoefte
aan actie, haar eigene werktuigen in stukken:
Het rationalisme wordt scepticisme.
France doet dezen beslissenden stap in zijne geestelijke ontwikkeling, en met
buitengewoon zelfbewustzijn, in ‘Le Jardin d'Epicure’, het bewonderenswaardige
boekje, dat ik als het middelpunt van zijn geheele oeuvre waag te beschouwen. Niet
ten onrechte draagt dit sobere geschrift vol glimlachende resignatie den naam van
den Samiër: de hof van dien levenswijze bij uitstek is een waardig symbool van het
sentiment der beperktheid van ons geestelijk leven, 't welk lijnrecht tegenovergesteld
is aan het rationalistisch geloof aan de onbeperkte macht des verstands, en eveneens
ten grondslag lag aan den afkeer van alle hoogere speculatie bij de bewoners van het
leeken-klooster waarvan Epicurus de ongekozen prior was.
Wij haalden zoo even, in verband met het historische werk van France, een
uitspraak van hem zelf aan, die met de tendenz van zijn eigen arbeid in flagranten
strijd was. Dat citaat was genomen uit ‘Le Jardin d'Epicure’. Kan men zich eene
openhartiger abdicatie van het gezag der rede denken? En het geheele boek, vooral
waar het 't geloof aan de waarde en de bruikbaarheid der rede tot vestiging eener
nieuwe ‘anti-clericale’ sociale orde van zaken betreft, - en met dit geloof staat en
valt immers voor den ‘anti-clericaal’ het bestaansrecht van zijn partijgangerschap?
- ademt denzelfden geest. Het geloof aan den ‘vooruitgang’, aan de perfectibiliteit
van het menschelijk geslacht, zoo dierbaar aan elk orthodox vooruitstrever? ‘L'espèce
humaine n'est pas susceptible d'un progrès indéfini.’ Het geloof aan de waarde der
verstandelijke ‘verlichting’? ‘L'ignorance est la condition nécessaire, je ne dis pas
du bonheur, mais
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de l'existence même.’ Het geloof aan de oorspronkelijke goedheid der menschen,
bedorven slechts door de maatschappelijke verhoudingen? ‘Le mal est nécessaire.’
En nogmaals, het geloof aan de reëele waarde van den denkarbeid? ‘Un système
comme celui de Kant ou de Hegel ne diffère pas essentiellement de ces réussites par
lesquelles les femmes trompent, avec des cartes, l'ennui de vivre...’
En zoo moet wel het geloof verflauwen aan de verfoeilijkheid der Kerk, die het
radicalisme uit naam van de vrijheid, uit naam van de humaniteit bestrijdt.
‘L'intolérance est de tous les temps.’ De soldaten der Revolutie meenden in gemoede
de eer der verkrachte natuur te wreken door de jonkvrouwelijke bewoonsters der
verwoeste abdijen te... verkrachten. Armzalige burgermanspsychologie! De moderne
geleerde, die France óók is, het leven van een kluizenaar leidend in de schaduwen
der cité des livres, is zelf te monacaal aangelegd, om het natuurlijke voor sommige
geesten dezer schijnbare onnatuur niet te begrijpen. Zijn opstel ‘Sur les couvents des
femmes’ is zeker de merkwaardigste verdediging van het kloosterleven, die in den
modernen tijd van niet-catholieke zijde geschreven is: tenzij men den motiveeringen
van het plan voor een geleerdenconvent, dat men in Nietsche's werken en brieven
telkens weer ziet opduiken, den voorrang geve.
Men gevoelt hoezeer dit scepticisme de kracht van elken strijder tegen het positief
‘kerkelijk’ geloof en de daarvan afhankelijke practijken moet verzwakken. Het
anticlericalisme is voor iemand als France niet langer een heilige oorlog, maar bepaalt
zich tot een gevoel van smartelijke verwondering over de uit het geloof aan de
schoonste leeringen der Kerk voortspruitende perversie der natuurlijke menschelijke
levensdrift, die ons 't eenig reëele, eenig waardevolle geluk van 't oogenblik om een
droom van eeuwige heerlijkheid doet verwaarloozen. Het is niet zoozeer tegen het
verstandelijke levensbegrip (is de ignorantie niet de natuurlijke sfeer des menschen?),
als tegen het levensgevoel van het Catholicisme, dat hij opstandig blijft. Voor hem
is de Kerk gelijk aan de moeder dier ‘Bruid van Korinthe’, Philinnion, wier
ontroerende geschiedenis ons door Hadrianus' geheimschrijver verteld wordt; die,
tot den bleeken God van Nazareth bekeerd, haar aan den hemelschen bruidegom
toegewijd kind haren aarschen verloofde benijdt.
France heeft aan dit gevoel uitdrukking gegeven in een der schoonste zijner, meestal
wat koude en academische gedichten: ‘La Prise de Voile’.
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Celle qui vint heurter la dernière à la grille,
Quand le monde eut blessé son coeur d'un trait mortel,
L'enfant aux fiers désirs, la belle jeune fille,
Des fleurs dans les cheveux, s'avance vers l'autel.
Vers l'autel revêtu des fleurs du sacrifice.
Elle a tenu ses yeux baissés pour ne pas voir
Son père se dressant du fond de l'édifice,
Devant elle, tranquille et blanc de désespoir.
Puis, belle, relevant sa tête ardente et pure,
Sur le coussin de soie elle a mis ses genoux:
Les ciseaux du Pasteur coupent la chevelure
Dont le parfum, la nuit, eût enivré l'époux.

Zeker is dit pijngevoel verre van de exaltaties, waarmede Chateaubriand, bij monde
van père Aubry, de kloostergelofte verheerlijkt. Doch hoe verre ook van den botten
spot, van het kleingeestige onbegrip waarmede deze dingen gewoonlijk door France's
intellectueele spitsbroeders worden beoordeeld is deze vertroosting:
Si tu gardes ta foi, qu'importe qu'elle mente!

Is dit vers niet de poëtische uitdrukking der grondgedachte van het ‘Romantisme
utilitaire’, zooals de jongere Berthelot het Pragmatisme herdoopt heeft?
***
Doch wat blijft er, in deze orde van denkbeelden, nog te doen over?
Het is niet, France weet het, de ongerijmdheid der geloofsvoorstellingen, die het
maatschappelijk en persoonlijk kwade in de wereld brengt; het is evenmin de
verlichting van het verstand die het er uit helpen zal.
Het kwade, integendeel, is juist daarom zoo onoverwinnelijk, wijl het, op een vaak
onnaspeurlijke wijze, zijn oorsprong neemt in de beste bedoelingen. Zoo is bovenal
het euvel, dat veroorzaakt wordt door de wetten, die toch zijn ingesteld tot handhaving
van het goede. De oude heer die, in ‘Le Crime de Sylvestre Bonnard’, een meisje
redt uit de handen van een haar misbruikenden voogd, en daardoor, als ‘ravisseur de
mineures’ in aanraking dreigt te komen met de justitie, ervaart er iets van. Doch het
is vooral in de ontroerende vertelling van den ondergang van ‘Crainquebille’, den
braven Parijschen groenteventer, dat France dit melancholisch levensinzicht heeft
uitgebeeld. In dit, met bewonderenswaardige simpelheid beschreven fait divers wordt
het ongeluk van den hoofdpersoon door niemand's schuld bewerkt, noch door die
van Crainquebille zelf,
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noch door die van een der andere personen. Integendeel, allen zijn vol goeden wil.
Nochtans wordt Crainquebille bekeurd, veroordeeld, en uit zijn brood gestooten; en
wanneer de oude man, weer vrijgekomen, ten slotte broodeloos en dakloos den eersten
den besten ‘smeris’, ten einde wéér in de gevangenis te komen, nu werkelijk het
scheldwoord toeslingert, welks vermeend gebruik hem zijn eerste vonnis bezorgd
heeft, drijft deze, o wreede ironie, de goedheid zóóver zich oostindisch doof te houden;
hem, den armen stakkerd, niet te willen bekeuren;.. en Crainquebille, slachtoffer van
menschenliefde evenzeer als van menschenonverstand, mag in den regen ergens een
verlaten hoek van een park zoeken, om er te sterven.
Inderdaad, wat blijft er in zulk een wereld over te doen?
De oplossing, die France voor dit vraagstuk aan de hand doet, is nòch nieuw nòch
diepzinnig. Maar de simpelste oplossingen zijn niet zelden de beste. Zij komt neer
op de aanbeveling te doen... wat de Christelijke Kerk eeuwen lang als practische
moraal geleerd heeft. Monsieur Bergeret, Frances alter ego, die in de ‘Opinions
Sociales’ het woord voert, beoefent de liefdadigheid, hoewel hij zijn dochter in den
breede betoogt, dat ze uit het oogpunt der sociale theorie afkeurenswaardig is. Hij
verdedigt Dreyfus, ondanks het inzicht, dat de gerechtigheid een pronkstuk uit het
ideologisch arsenaal is. Hij gaat voorlezingen houden in volksuniversiteiten, al heeft
hij zelf uitgesproken, dat ignorantie de natuurlijke conditie der menschen is. In één
woord hij doet in heilige ironie, wat zijne tegenstanders in heiligen ernst verrichten.
Hierin ligt de practische erkentenis, dat de menschelijke handelingen niet door het
verstand, maar door het gemoed worden gerechtvaardigd. Broeder eener wereldlijke
orde van St. Franciscus, doet deze rationalist zijn taak in geloof en in liefde, zonder
zich er iets van aan te trekken, dat het voorwerp zijner bemoeiingen, de humaniteit,
het grootste dogma is, dat op twee beenen over de wereld rondwandelt.
Het is eigenaardig, dat deze noodzakelijke zelfverkeering van het rationalisme
door een zijner vaders, Voltaire, voorzien is.
Ook in den delicieuzen ‘Candide’ ligt het uitgangspunt in de critiek eener
geloofsovertuiging: de optimistische opvatting dezer wereld als ‘le meilleur des
mondes possibles’. En ook daar is de uitkomst van alle scherpzinnige ontledingen,
van alle verheven speculatiën, de burgerlijke vroomheid van het bescheiden
levensgeloof, waartoe ook France op zijne wijze geraakt is:
‘Il faut cultiver son jardin’.
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Economische kroniek.
(Bindendverklaring van collectieve contracten.)
De ‘Vereeniging van Voorzitters en Secretarissen van Kamers van Arbeid in
Nederland’ heeft in December 1906 eene commissie benoemd om een rapport uit te
brengen omtrent de wijzigingen, welke zij in de wet op de Kamers van Arbeid
wenschelijk oordeelde en om deze wijzigingen in een wetsontwerp te belichamen.
Het verslag dezer commissie is in November '11 verschenen. Over den inhoud daarvan
en de strekking der voorstellen heb ik reeds elders gelegenheid gehad mijn oordeel
in het algemeen uit te spreken1), maar ik heb daarbij opzettelijk één belangrijk punt
uit dit verslag ter zijde gesteld, omdat dit punt niet in eenig rechtstreeksch verband
staat tot het vraagstuk van de reorganisatie der Kamers van Arbeid en ik de aandacht
mijner lezers tot dat vraagstuk wilde bepalen. Doch dat eene, gewichtige punt moge
dan thans hier in oogenschouw worden genomen; het betreft de mogelijkheid dat
van overheidswege voor heel een vak verbindend wordt verklaard eene collectieve
arbeidsregeling, die door een zekere meerderheid der vakgenooten (zoo werkgevers
als arbeiders) is afgesloten.
Wat leidde de Commissie er toe, deze aangelegenheid in haar verslag ter sprake
te brengen? Zij verklaarde uitdrukkelijk dat zij niet de tusschenkomst eener Kamer
v.A. bij elk belangengeschil verplicht wilde gesteld zien en dat zij ook aan de
uitspraken der Kamers geen bindende kracht wou zien toegekend. Geen verplichte
arbitrage dus. Maar toch - zoo vervolgde zij - meenen wij dat de Staat niet genoeg
ten aanzien van belangengeschillen tusschen werkgevers en arbeiders heeft gedaan,
indien hij lichamen instelt, die desverlangd een bemiddelingspoging beproeven. Er
dienen ook maatregelen genomen te worden om te zorgen, dat slechts in het uiterste
geval geschillen uitbreken.

1) Tijdschrift der Maatschappij van Nijverheid, December 1911.
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In zekeren zin - aldus erkende de commissie - treden wij hiermee buiten ons
onderwerp, maar wij achten het toch gewenscht in enkele stellingen aan te geven
hoe wij ons voorstellen dat van Staatswege bevorderd kan worden dat de strijd der
belangen zoo min mogelijk tot scherpe conflicten aanleiding geve. ‘Het krachtigst
middel ter voorkoming van belangengeschillen hebben partijen zelf in haar hand:
het is de vaststelling van arbeidsregelingen door vreedzame onderhandelingen
tusschen de bij den arbeid betrokken partijen, het is het sluiten van zoogenaamde
collectieve arbeidsovereenkomsten. Dat deze contracten van overheidswege moeten
worden bevorderd, is een thans algemeen erkend feit. Dit nu kan in de eerste plaats
geschieden door een behoorlijke privaatrechtelijke regeling van deze overeenkomsten,
welke thans nog ontbreekt, opdat de partijen hunne uit de overeenkomst
voortvloeiende rechten zooveel mogelijk zien gewaarborgd.... De Commissie is
echter van oordeel, dat de wetgever niet bij eene civielrechtelijke regeling dient halt
te maken. Wanneer de overgroote meerderheid der beoefenaars van een vak (b.v. ¾
der werkgevers en ¾ der werklieden) door een collectieve overeenkomst gebonden
zijn, moet in het belang van de organisatie en de rust in het bedrijf het mogelijk zijn,
dat door de overheid de inhoud van een zoodanig contract tot algemeene
bedrijfsregeling wordt verklaard, die ook de niet-tot-het-contract-toegetredenen
bindt.’
Ziedaar verklaard waarom de Commissie meende dit onderwerp in haar verslag
te moeten aanroeren; er was daartoe ook nog deze - door de Commissie niet genoemde
- louter formeele grond: dat - gelijk blijken zal - de Kamers van Arbeid in de
voorgestelde regeling van deze materie een zekere rol spelen. De Commissie n.l.
heeft het niet gelaten bij het uitspreken van de boven weergegeven gedachte, doch
heeft haar denkbeeld nader gemotiveerd en uitgewerkt in eene bijlage (met
toelichting), waarin de ‘hoofdpunten van eene wettelijke regeling’ op dit stuk zijn
aangeduid.
Dit feit: dat de Commissie - hoewel erkennende door de ontwikkeling van dit punt
buiten de orde te zijn - niet slechts bedoeld denkbeeld in 't voorbijgaan opperde, doch
het noodig vond in groote lijnen een wettelijke regeling daarvoor te ontwerpen en
dus een h.i. practische uitwerking van het beginsel aan de hand te doen; - dit feit
toont wel stellig aan, hoe groote waarde de Commissie zelve aan dit punt hechtte en
hoezeer hare leden bereid zullen zijn voor de verwezenlijking van deze denkbeelden
te ijveren.
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Die denkbeelden zijn in hoofdzaak niet nieuw; reeds vroeger is door anderen
aangedrongen op verbindend verklaring door de overheid van collectieve contracten;
men herinnere zich b.v. slechts wat daarover door Mr. Merkelbach in zijn academisch
proefschrift is geschreven. Doch het is een stap vooruit voor denkbeelden als deze,
wanneer een commissie als die, welker werk voor ons ligt en die niet geroepen was
nu juist dit punt te bespreken, daaraan zooveel aandacht wijdt en een proeve van
regeling aan de hand doet1). Daarom dan ook is het wel de moeite waard, na te gaan
waarop die denkbeelden neerkomen, hoe men zich de ontworpen regeling heeft
gedacht en welke bedenkingen tegen zoodanige voorstellen zijn aan te voeren.
De regeling der zaak is vrij eenvoudig. Bij Koninklijk Besluit kan worden bepaald
dat de inhoud van een rechtsgeldige C(ollectieve) A(rbeidsovereenkomst) bindend
zal zijn voor alle patroons en alle werklieden, die op het gebied waarvoor de C.A.
van kracht is, werkzaam zijn in het vak, waarvoor zij is gesloten. Zulk een K.B. wordt
slechts genomen op verzoek van een der door de C.A. gebonden werkgevers- of
werkliedenvereenigingen; heeft geen werkgevers-vereeniging daaraan deel, dan kan
het verzoek uitgaan van tenminste 1/10 der door de C.A. gebonden patroons, die
tenminste 1/10 der werklieden in het vak in dienst hebben. Het verzoek moet uiterlijk
15 maanden vóór afloop der C.A. tot de Kroon worden gericht. De Minister van
Landbouw, H. en N. vraagt dan aan den betreffenden Arbeidsraad2) of de betreffende
Arbeidsraden hem het advies van een ‘Vakraad’ te doen toekomen. Het bestuur van
den Arbeidsraad onderzoekt of inderdaad ten minste ¾ der patroons en der werklieden
binnen

1) De Commissie bestond uit de Heeren: Mr. H.L. Drucker (voorzitter), Mr. Ph. Falkenburg,
W. Havers, J.H. van Heek, D. de Klerk, Jhr. Mr. O.F.A.M. van Nispen tot Sevenaer, H. Polak
(tusschentijds afgetreden en niet vervangen), J.H. Schaper, Jos. de Sterke, A.S. Talma
(afgetreden en vervangen door Ds. J.C. Sikkel), J. van Waardhuizen, Mr. Dr. J.H. van Zanten
en Mr. E.M. Meijers (tevens als secretaris). - De Heer van Heek verklaarde in eene nota met
deze denkbeelden niet te kunnen medegaan.
2) De Commissie stelt voor dat alle binnen een zeker gebied zich bevindende Kamers v. Arbeid
te zamen één Arbeidsraad vormen, welks voorzitter wordt benoemd door de Kamer, welks
secretaris wordt bezoldigd. De leden-patroons en leden-werklieden der Kamers van Arbeid
binnen zeker ressort zijn tevens leden-patroons en leden-werklieden van den Arbeidsraad
voor dat gebied.
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de werkings-sfeer der C.A. in het betreffende vak werkzaam zijn en of zij op de
patroons- (of werklieden-)kiezerslijst voorkomen; is aan dezen formeelen eisch niet
voldaan, dan wordt het verzoek afgewezen. Is daaraan wel voldaan, dan wordt door
de betrokken Kamer v.A. een vakraad samengesteld: 2 leden-patroons en 2
leden-werklieden uit de Kamer v.A., liefst werkzaam in het betreffende vak, met 2
patroons en 2 werklieden, resp. aangewezen door de partijen van de C.A. in
gemeenschappelijk overleg; als voorzitter: de voorzitter van den Arbeidsraad. De
Vakraad roept bij openbare kennisgeving de belanghehbenden op, hun bezwaren
tegen het bindend verklaren der C.A. kenbaar te maken: de Vakraad kan bij de partijen
van de C.A. beproeven haar bepalingen gewijzigd te krijgen; hij kan ook een stemming
over de bindendverklaring der C.A. uitschrijven. Verklaren zich bij die stemming
meer dan ¼ der kiezers-patroons of meer dan ¼ der kiezers-werklieden in het vak
tegen de bindendverklaring, dan wordt het verzoek afgewezen. Acht de Vakraad
geen reden tot een stemming aanwezig of geeft deze een voor bindendverklaring
gunstige uitkomst, dan zendt de Vakraad zijn gemotiveerd oordeel (met meededeeling
van ingebrachte bezwaren, aangebrachte wijzigingen in de C.A. enz.) via het bestuur
van den Arbeidsraad aan den Minister. Een Koninklijk Besluit, waarbij een verzoek
wordt afgewezen, bevat de gronden daarvoor. Een K.B., waarbij wordt bepaald, dat
de inhoud der C.A. ten opzichte van de in die overeenkomst geregelde onderwerpen
geldt als regeling der arbeidsvoorwaarden, bepaalt tevens, voor welk gebied en
gedurende welken tijd zij van kracht is. Elk beding tusschen een werkgever en een
arbeider, strijdig met de in een K.B. (tot bindendverklaring) opgenomen
arbeidsvoorwaarden, is ongeldig.
Men ziet: de regeling is inderdaad vrij eenvoudig. Toch - voordat wij over het
beginsel zelf komen te spreken - een enkel woord over de uitwerking. Het is duidelijk
dat het zwaartepunt der beslissing ligt bij den Vakraad. Wel wordt - natuurlijk! - niet
gezegd dat bij K.B. de bindendverklaring der C.A. zal worden uitgesproken, indien
de Vakraad daartoe adviseert; wel blijft dus formeel de Kroon of de Minister vrij
een C.A. niet bindend te verklaren ook al heeft de Vakraad zich daarvoor
uitgesproken; maar, wanneer eenmaal het wettelijk instituut bestaat, dan zal de
Minister - behoudens zeer buitengewone omstandigheden - terecht afgaan op het
hem door het bevoegd college verstrekt advies en dit volgen. Het zwaartepunt ligt
dus bij den Vakraad. Hoe is
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deze samengesteld? In dezen Raad hebben zitting: 2 patroons en 2 werklieden,
aangewezen door de partijen van de C.A.; zeer juist zegt van hen de Toelichting tot
de Hoofdpunten: ‘zij zijn uit den aard der zaak voorstanders van de bindendverklaring
en moeten dus niet de meerderheid vormen’. Naast hen nemen dan zitting: 2
leden-patroons en 2 leden-werklieden der Kamer v.A., door haar aan te wijzen en
‘zooveel mogelijk in het betreffende vak werkzaam.’ De voorzitter van den
Arbeidsraad presideert dit college. - De mogelijkheid blijft dus open dat naast de 4
verklaarde voorstanders tot een beslissing over de zaak worden geroepen 4 mannen,
die niet in het betreffende vak werkzaam zijn [indien n.l. dit vak niet in de Kamer
v.A. door beoefenaars vertegenwoordigd is], die dus geen bijzondere bevoegdheid
tot oordeelen en geen rechtstreeksch belang bij de zaak zullen hebben. - De
mogelijkheid blijft ook open dat de Kamer v.A. - wanneer er in haar midden geen
aangewezen vakgenooten zijn - de 2 het meest voor bindendverklaring gevoelende
van haar leden-patroons en 2 gelijkgezinde ledenwerklieden in den vakraad afvaardigt.
Maar stel dat tegenover de 4 verklaarde voorstanders 4 even sterk verklaarde
tegenstanders in den Vakraad zitting nemen, wat dan? Alsdan geeft de voorzitter den
doorslag. Deze voorzitter is de door de Kroon benoemde voorzitter van den
Arbeidsraad. Welken waarborg biedt hij dat hij, de weegschaal houdend bij de
beslissing in zoo gewichtige aangelegenheden, dat doen zal met de vereischte
onbevangenheid en de noodige kunde? Want het zijn belangrijke beslissingen, welke
de Vakraad nemen zal en zijn bevoegdheid is zeer uitgebreid. De Vakraad is verplicht
kennis te nemen van mondeling of schriftelijk ingebrachte bezwaren tegen de
voorgenomen bindendverklaring. Maar hij is bevoegd de verzoekers over de
ingebrachte bezwaren te hooren, zonder verplicht te zijn die bestrijding van
bedenkingen door voorstanders der bindendverklaring te doen geschieden in
contradictoir debat met hen, die de bedenkingen opperden. De Vakraad is bevoegd
te beproeven of er wijzigingen in de C.A. kunnen worden aangebracht, maar hij kan
ook, trots de aangevoerde bezwaren, die poging nalaten, indien hij oordeelt dat de
C.A. ten volle en ongewijzigd bindend moet worden verklaard. De Vakraad is bevoegd
een stemming uit te schrijven, maar kan dat ook nalaten, wanneer hij meent dat de
uitslag niet met zijn eigen wenschen omtrent de bindendverklaring zou
overeenstemmen. - Dit alles kan de Vakraad doen en laten. De Vakraad, dat heet: de
4 verklaarde voorstanders, die ex officio daarin zitting nemen, met den voorzitter de
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meerderheid vormend reeds indien de 4 anderen (vakgenooten of ook geen
vakgenooten) allen tegen bindendverklaring zijn. Kunnen de 4 ex-officio-voorstanders
onder de 2 door de Kamer v.A. aangewezen werklieden-leden er desnoods slechts 1
vinden, die aan hun zijde staat, dan reeds beschikken zij zonder den voorzitter over
de meerderheid, kunnen zij uitmaken dat er geen termen zijn om wijzigingen in de
C.A. voor te stellen, geen termen voor een stemming, kunnen zij volgens den kortst
mogelijken weg het gunstig advies uitbrengen, waarvan de Minister wel zelden of
nooit zal afwijken.
Misschien zal men de opmerking maken dat de zaak hier wordt voorgesteld als
moest er noodwendig strijd worden gevoerd, als gold het 't doorzetten van den eigen
zin, als ware alle toegankelijkheid voor afwijkende meeningen, alle uitzicht op
overreding en zakelijk overleg uitgesloten, als betrof het de krachtmeting van partijen.
- Ons antwoord is dat in de praktijk inderdaad de beslissing omtrent de
bindendverklaring veelal, misschien meestal, een zaak van partij-strijd, van
partijen-strijd zijn zal. Men denke zich toch eens den toestand in, gelijk die zich naar
alle waarschijnlijkheid bij de toepassing van het door de Commissie ontworpen
statuut zou voordoen. Nemen wij eens aan dat ten minste ¾ der werkgevers en ten
minste ¾ der werklieden in eenigen bedrijfstak zich onderling hebben verstaan nopens
een collectieve regeling van loonen en andere arbeidsvoorwaarden. Er zal dan
ongetwijfeld bij deze werkgevers en deze werklieden zich een krachtig streven
openbaren in de richting eener bindendverklaring van de vastgestelde bepalingen
over heel de lijn van het bedrijf, want beider partijen belang drijft ze daartoe samen:
zoowel de verbonden werkgevers als de gecoaliseerde werknemers achten zich
benadeeld door het ‘onder de markt’ werken zoo van patroons als van arbeiders. Men
ziet dan ook b.v. in Duitschland de ‘tariftreue’ bedrijfshoofden hand in hand met de
in hun dienst zijnde werkers alle middelen beproeven om de buitenstaanden in het
vak tot toetreding tot de C.A. te bewegen, moet het zijn te dwingen. Men ziet daar
de in een C.A. verbonden werkgevers en arbeiders gezamenlijk ageeren tegen de
‘tarifuntreue’ werkgevers en gezamenlijk tegen de ‘tarifuntreue’ arbeiders. Nu zal
in Nederland de wet de mogelijkheid tot ‘dwingen om in te gaan’ scheppen, mits
slechts een Vakraad daartoe adviseert. Zullen dan de verbondenen niet al het mogelijke
doen om te bewerken dat het advies van den Vakraad in hunnen geest uitvalle? Van
4 der 9 plaatsen in den Vakraad
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zijn zij reeds zeker; de 5de wordt bezet door den voorzitter van den Arbeidsraad; No.
6-9 zullen worden aangewezen door het bestuur der Kamer v.A. in het betrokken
bedrijf. Nu, dan komt het er op aan, te zorgen dat dit bestuur bestaat uit mannen, die
gunstig over de C.A. denken. Maar dit bestuur wordt immers door de vakgenooten
(patroons en arbeiders) aangewezen. En daar ¾ dier vakgenooten aan weerszijden
tot de C.A. toegetreden zijn, ligt het slechts aan hen, indien zij, die de gegadigden
voor de 4 open plaatsen aan te wijzen hebben, niet behooren tot de vrienden der
bindendverklaring. Ten slotte komt dit alles slechts neer op wat verkiezingswerk, op
wat propaganda en agitatie, op intimidatie als het zijn moet... Of meent ge bijgeval
dat, wanneer ¾ der vakgenooten de bindendverklaring beslist verlangen, zij er in
berusten zullen dat ¼ - de ‘onderkruipers’, de ‘loonbedervers’, die onder den
marktprijs werken - hun de wet zullen stellen en de bindendverklaring zullen
tegenhouden? Daar zal men wel raad op weten! Wanneer de Vakraad niet wil
meewerken, zal men de Kamer van A. ‘omzetten’, zoodat een volgende, door haar
benoemde vakraad gewilliger is.
Of meent men dat alweder de kleuren van dit beeld te schril zijn? De Commissie
zegt in den aanhef van haar toelichting tot de ‘Hoofdpunten’ het volgende ter
algemeene aanbeveling van haar stelsel: ‘Indien in een vak een collectieve
arbeidsovereenkomst is tot stand gekomen en de niet door deze overeenkomst
gebondenen een kleine minderheid in het vak vormen, is het voor de partijen der
C.A. een bijzonder onaangename toestand, dat deze minderheid, door van die
voorwaarden af te wijken, voordeelen kan behalen of zelfs voor een deel de werking
der C.A. kan te niet doen. De gevolgen hiervan zijn o.a. ten duidelijkste uitgekomen
in de diamantindustrie te Amsterdam, waar de C.A. inderdaad bijna het geheele vak
omvat en waar door de werkliedenvereeniging ten einde zich te verdedigen tegen
nadeelen, voor haar voortvloeiende uit nieterkenning der C.A. door de niet-aangesloten
minderheid, de zoo scherp werkende middelen van boycott en posten werden
toegepast. Zoo verschaffen de vereenigingen zichzelf recht, waar de Staat geen
voldoende regeling heeft getroffen. Het komt der Commissie echter voor, dat het op
den weg van den Staat ligt, door een behoorlijke regeling van dit onderwerp aan een
dusdanige eigenrichting een einde te maken’.
De door de Commissie opgewekte herinnering aan de ‘krachtmiddelen’, welke de
A.N.D.B. in het werk heeft gesteld om on-
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willigen voor zijn C.A. te... winnen, - die herinnering komt uitnemend te stade, waar
men zich de vraag voorlegt: welke in de praktijk de werking van het statuut der
Commissie zijn zou. Stel: deze ‘hoofdpunten’ zijn wet geworden en ¾ zoo der
werkgevers in de diamant-nijverheid (A.J.V.) als der werknemers (A.N.D.B.) zijn
in een C.A. verbonden. Dat zij bindendverklaring voor heel het bedrijf wenschen, is
buiten kijf. Twee werkgevers uit de A.J.V. en twee werknemers uit den A.N.D.B.
bezetten 4 van de 9 plaatsen in den Vakraad; bij hen voegt zich de heer X. als
voorzitter van den Arbeidsraad. De Kamer van A. voor de brilliantnijverheid zal nu
voor de 4 overige plaatsen 2 werkgevers en 2 arbeiders uit het bedrijf aanwijzen.
Maar de bestuurders dezer Kamer van A. worden gekozen door de patroons en de
arbeiders, van wie reeds ¾ zich voor de C.A. hebben verklaard. Dus...? Dus laat licht
zich raden van wat kleur dit bestuur en de door dit bestuur aangewezen 4 mannen
zijn zullen. En nu gaat deze Vakraad aan het werk. Hij moet bezwaren aanhooren
van tegenstanders, kan over die bezwaren de voorstanders van bindendverklaring
hooren, kan een stemming uitschrijven, doch kan dit ook nalaten en zendt ten slotte
zijn ‘gemotiveerd oordeel’ aan den Minister. Och kom, wie twijfelt er een oogenblik
aan of de heeren, die voorheen tegen ‘de zoo scherp werkende middelen van boycott
en posten’ niet opzagen, zullen alsdan zelfs zonder zulke middelen dadelijk gewonnen
spel hebben!
Intusschen raakt al het bovenstaande slechts de uitvoering der regeling, niet haar
beginsel. Indien - zoo kan men ons tegemoet voeren - gij meent dat het recht der
minderheid niet verzekerd is door de voorgestelde bepalingen, dan valt over
verscherping van die bepalingen nog wel te praten. - Zeker, dit is zoo, m a a r - en
hier komt men tot het beginsel der zaak - ook bij de best denkbare verzekering van
het recht der minderheid is het eind van het lied toch dat die minderheid zich voor
de meerderheid zal moeten bukken. Zij er een vakraad of welk ander college ook,
hetwelk het voor en tegen der bindendverklaring als op een goudschaaltje weegt; zij
er een geheel vrije, zuivere, door niets beïnvloede stemming; dan zullen er toch altijd
gevallen zijn, waarin werkgevers en arbeiders, tegen hun zin en tegen hun inzicht
omtrent hetgeen voor hen het beste zijn zou, gedwongen worden zich onder het juk
der bindendverklaarde C.A. te voegen. Wanneer slechts de Vakraad (laat ons nu
aannemen: in volkomen onbevangenheid oordeelend) uitmaakt dat ook de onwilligen
moeten worden gedwon-
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gen en wanneer slechts bij stemming (wij nemen aan: een stemming zoo rein van
alle bijmengselen als slechts denkbaar is) minder dan ¼ der patroons of minder dan
¼ der arbeiders afkeerig blijkt, dan worden deze minderheden er toe genoopt - door
den wetgever - te doen werken en te werken onder arbeidsvoorwaarden, die zij voor
zich, om welke redenen dan ook, niet begeeren. Dit feit ligt op den bodem der zaak
en beheerscht haar geheel. Dit is het meest wezenlijke van het gansche instituut, want
juist om dien dwang is het te doen. Wanneer men dien dwang zou opheffen, dan zou
het geheele gebouw ineenstorten. Het laatste woord is: dwang voor de minderheid.
Op welke gronden wordt de wenschelijkheid, noodzakelijkheid, toelaatbaarheid
van dien dwang door de Commissie bepleit? Iets daarvan vernamen wij reeds in het
laatstelijk hierboven aangehaalde: het is ‘voor de partijen der C.A. een bijzonder
onaangename toestand, dat deze minderheid, door van die voorwaarden af te wijken,
voordeelen kan behalen of zelfs voor een deel de werking der C.A. kan te niet doen’.
Dit nu kan men toegeven, mits men in één adem er aan toevoegt: dat het voor de
minderheid een even ‘bijzonder onaangename toestand’ is gedwongen te worden tot
voorwaarden, die haar niet aanstaan. Hecht men niet aan de tooverformule van ‘de
helft + 1’ als rechtsgrond voor allerlei dwang, dan is de bijzonder onaangename
toestand, waarin een kleinere groep van vakgenooten eene grootere brengt, geen
motief om de eerste te nopen datgene te doen wat zij voor zich verwerpt en wat de
laatste voor zichzelf als het best heeft vastgesteld. En wanneer die grootere groep,
om de kleinere te dwingen, grijpt maar ‘scherp werkende middelen’ en zichzelf recht
verschaft, dan ligt het op den weg van den Staat zoodanige eigenrichting te keeren,
de vrijheid der burgers te verzekeren, maar dan ligt niet daarin op zichzelf voor den
Staat een beweegreden om door de wet de kleinere groep te dwingen, opdat de
onwettige actie der grootere als voortaan overbodig worde gestaakt.
In onze vorige Kroniek (Nov. '11, blz. 277 v.v.) wezen wij er op dat het beginsel
van wettelijke winkelsluiting hetzelfde is als ten grondslag ligt aan sommige
bepalingen der Bakkerswet: blijft de kleine winkel, waarin de baas zelf zonder knechts
de klanten bedient, open nadat het groote magazijn ter wille der arbeidsduurbeperking
van de bedienden is gesloten, dan benadeelt het avonddebiet van den kleinen winkel
den houder van het magazijn; d a a r o m moet ook de geheel alleen werkende winkelier
genoopt
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worden na zeker uur de lichten te doven; op zichzelf ware er tot dien dwang anders
geen reden en opzichzelf zou niemand, ook de wetgever niet, er zich iets van
aantrekken hoelang de man voor zijn klanten gereed wil blijven staan. Bij de
Bakkerswet idem idem: ter wille der afschaffing van nachtarbeid der gezellen mogen
met knechts werkende patroons slechts tijdens den wettelijken ‘dag’ de broodbereiding
doen verrichten; gelast men dit, dan lijden die patroons nadeel, wanneer de
alleen-werkende bakker des nachts zijn bedrijfsarbeid verricht; d a a r o m moet ook
hem dit worden verboden; op zichzelf ware er voor dit verbod anders geen reden en
op zichzelf zou niemand, ook de wetgever niet, er zich iets van aantrekken hoelang
de alleen-werkende bakker des nachts werken wil. In beide gevallen is het nadeel,
dat men voor A ducht van de aan B te laten vrijheid, de eenige grond, waarom men
B dwingt, terwijl overigens de arbeidsregeling van B in zichzelf geen enkele
aanleiding tot wettelijk ingrijpen geeft. Nu, precies zoo is het ook hier: een deel der
werkgevers en een deel der arbeiders in zeker vak zijn het eens geworden over
loonsbepalingen en andere arbeidsvoorwaarden; wordt die overeenkomst nageleefd
en werken daarbuiten staande patroons en werknemers onder een regeling, die de
productie-kosten geringer doet zijn, dan ontstaat voor de in een C.A. verbondenen
hetzelfde ‘concurrentie-bezwaar’ als voor den magazijnhouder en voor het
bedrijfshoofd der bakkerij; d a a r o m moet ook aan de buiten de C.A. staanden
worden verboden te arbeiden onder andere regelen dan in de C.A. zijn neergelegd;
op zichzelf ware er voor dit verbod anders geen reden en opzichzelf zou niemand,
ook de wetgever niet, er zich iets van aantrekken welk loon de werkgever geven, de
arbeider ontvangen zal. - Het eenig motief voor des wetgevers dwang is - men ziet
het - in de drie gevallen gelijkelijk: het nadeel, dat de vrijlating van den betrokken
persoon anders aan derden zou toebrengen. Wij hebben reeds meer dan eens gezegd
waarom wij dit motief volkomen ontoelaatbaar achten. Indien ik door den wetgever
gedwongen zal worden in mijn bedrijfsregeling, dan moet in het o p z i c h z e l f
v e r k e e r d e van die regeling het motief tot dien dwang zijn gelegen. Geldt dit
motief niet, doch andere, afgeleide, en bijkomstige, ontleend aan het belang van
anderen, dan is met zoodanige motieven elke dwang in elke richting te verdedigen.
Hoe verdedigt de Commissie overigens de grondgedachte van haar stelsel? Zij
verwacht dat door toepassing van haar denkbeelden
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het sluiten van collectieve contracten ongemeen zal worden aangemoedigd; zij
verheugt er zich in dat de in een vak gestelde arbeidsvoorwaarden ‘niet meer òf
eenzijdig door de patroons worden vastgesteld, òf van Staatswege, van bovenaf dus,
worden opgelegd, maar dat zij uit het vak zelf zullen opkomen’. Zoo kan de chaotische
toestand, sedert de opheffing der gilden in het bedrijf ontstaan door de vrije
heerschappij van den individueelen wil, door organisatie weder worden vervangen.
Staan wij even hierbij stil. Wanneer al de mogelijkheid der bindendverklaring
eene ongemeene aanmoediging voor het sluiten van collectieve contracten zijn zou,
dan nog zouden wij niet tot bereiking van dat doel dit middel kunnen goedkeuren.
Collectieve contracten hebben dit met nog eenige andere aardsche instellingen
gemeen, dat zij geen onvermengd goed en geen onvermengd kwaad zijn. Zij kunnen
onder zekere omstandigheden stellig zeer nuttig werken, ook al zijn daaraan nadeelen
verbonden. Door voor- en tegenstanders zijn ongetwijfeld de gunstige en de
ongunstige werkingen van zoodanige contracten niet zonder overdrijving voorgesteld;
aan beide zijden was men wel eens blind voor het deel waarheid, dat er in de betoogen
der andere zijde toch ook te vinden was. Wij voor ons kunnen ons zeer wel denken
dat werkgevers en arbeiders meenen niet beter te kunnen doen dan een collectief
contract af te sluiten en daar dan ook wel bij varen. Maar wij kunnen ons evengoed
voorstellen dat werkgevers en arbeiders een collectief contract voor de gevallen,
waar zij voor staan, ongewenscht of onuitvoerbaar achten en dat zij daarin ook groot
gelijk hebben. Wij zouden zeggen: indien dit instituut zoo voortreffelijk is als van
sommige zijden wordt beweerd en de daaraan door anderen toegeschreven nadeelen
zoo volkomen denkbeeldig zijn als men ons wil doen gelooven, nu, dan zal dat wel
blijken, ook aan hen, die vooralsnog meenen dat deze instelling niet voor hen past.
Men verkeert, ten onzent meer nog dan elders, op het stuk der collectieve contracten
nog in het tijdperk der proefnemingen. De beste aanmoediging tot uitbreiding en
voortzetting van die proeven zal haar slagen zijn. En het staat te bezien of de
geneigdheid tot het sluiten van collectieve contracten in 't algemeen grooter zou
worden, wanneer de Staat in de afsluiting daarvan aanleiding vond daaraan ook hen
te binden, die wegens voor hen afdoende redenen zich daarbuiten hebben gehouden.
Zeer wel verklaarbaar zou het zijn, indien juist zulke personen, wie thans de zaak
onverschillig kan laten, alsdan de totstandkoming
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van een C.A. in hun vak zoo krachtig mogelijk zouden tegengaan, uit angst dat ook
zij straks door den Staat daaraan zouden worden onderworpen. Drijft men door
bindendverklaring de zaak op de spits, dan prikkelt men de oppositie tot het uiterst
verzet - hetgeen zeker wel een zeer ‘ongemeene’ wijze van aanmoediging heeten
mag.
Voor den chaotischen toestand - zoo werd voorts gezegd - na de opheffing der
gilden, voor de vrije heerschappij van den individueelen wil, komt dan de organisatie
in de plaats. Niet door de patroons eenzijdig, niet door den Staat van bovenaf, maar
door de lieden van het vak zelf worden de arbeidsvoorwaarden alsdan vastgesteld;
vereenigingen van patroons en van werklieden bepalen de regeling, ‘waarna dan de
Staat komt verklaren, dat deze regeling kan worden beschouwd als geldende voor
het geheele vak, dus ook voor niet-georganiseerden’. - In cauda venenum: laten
georganiseerde patroons en georganiseerde arbeiders, indien zij daartoe kans en
daarin hun belang zien, gezamenlijk allerlei arbeidsvoorwaarden vastleggen in een
C.A. Maar laten ook al of niet georganiseerde werkgevers en al of niet georganiseerde
arbeiders, die daartoe geen kans of daarin hun belang niet zien, vrij blijven om hun
wederzijdsche verhouding op elke andere geoorloofde wijze dan door een C.A. te
regelen. Wil men dit noemen behoud van een ‘chaotischen toestand’ en - smalend!
- ‘de vrije heerschappij van den individueelen wil’; - wij merken op dat die vrije
heerschappij van den individueelen wil - ook op het gebied van arbeidsregelingen vele voortreffelijke dingen heeft tot stand gebracht en nog tot stand zal brengen,...
wanneer men haar niet aan banden legt in naam van een door sommigen gewenscht
geacht, nauwelijks verkapt herstel der gilden, - een bedrijfsvorm, die in zijn goeden
tijd goede diensten bewezen heeft, maar die voor den nieuweren tijd niet meer past.
- Het is wel eigenaardig (dit in 't voorbijgaan) dat de Commissie hier door de
herinnering aan de gilden op te roepen onwillekeurig de aandacht vestigt op het in
den grond der zaak reactionnaire van haar quasi-modern streven: niet de in vrijheid
werkende maatschappelijke krachten, niet de mogelijke ontwikkeling van individueel
streven, maar de opsluiting van de individuen in de organisatie, hun onderwerping
aan het verband hetwelk hun allen de wet zal stellen, de Staat die op verzoek der
meerderheid den dwang sanctionneert.
Maar verrassend is het toch niet dat de Commissie voor deze ouderwetsche, doch
modern-gewaande gedachte een beroep doet op
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den geest des tijds, die immers ook terugdrijft naar de dwangzucht en de
organisatie-lust van vroeger eeuwen. Zich niet ontveinzend dat zij een ingrijpenden
maatregel voorstelt, acht de Commissie dien echter de consequentie van wat thans
reeds in sommige vakken kan worden aanschouwd; zij meent dan ook dat de tijd
voor zulk een regeling wel rijp is, waar er reeds thans vakken zijn, in welke de C.A.
een zoo groote plaats inneemt dat afwijking hiervan niet meer kan worden geduld,
en waar het te verwachten is, dat het aantal dier vakken zich geleidelijk zal uitbreiden.
‘Er wordt - zoo vervolgt zij - bij die regeling ongetwijfeld sterke inbreuk gemaakt
op de contractsvrijheid der minderheid, doch de Commissie meent, dat er
omstandigheden kunnen komen, waarin in redelijkheid van die minderheid mag
worden verwacht, dat zij zich aan den wil der meerderheid onderwerpt, dat het
individualistische beginsel plaats maakt voor het sociale, dat de Staat niet meer
toelaat, dat een regeling in het belang van het geheele vak, welke de groote
meerderheid der beoefenaars wenscht, door een kleine minderheid wordt
tegengehouden of ongedaan gemaakt.’
Er is in deze volzinnen niets dat op ons indruk maakt. Het is altijd hetzelfde refrein:
de afwijking van de C.A. door een kleine minderheid is onduldbaar voor de groote
meerderheid; dus behoort de eerste zich aan den wil der laatste te onderwerpen; de
Staat moet zorgen dat dit geschiede. Dwang voor de onwilligen, die maar niet
verkiezen te doen wat ‘in redelijkheid’ van hen wordt verwacht... door hen, wier
belang meebrengt dat de door hen gemaakte regeling allen in haar keurslijf knelt.
Wat is het dat werkgevers en arbeiders, ook in vakken, waarin een meerderheid reeds
tot een C.A. is toegetreden, daarvan afkeerig doet zijn? En wat zou het gevolg er van
wezen, indien door bindendverklaring van overheidswege de afkeerigen tot toetreding
werden genoopt?
Wat de eerste vraag betreft: hoewel van weerszijden ook andere beweegredenen
kunnen, wellicht ook zullen meetellen, mag men zeker als regel wel aannemen dat
werkgevers en arbeiders zich door hun opvatting van welbegrepen eigenbelang laten
drijven zoowel bij de toetreding tot als bij de afwijzing van een C.A. Voor werkgevers
kan - behoudens andere motieven - toetreding tot een C.A. gewenscht schijnen op
grond der overweging dat zij althans tijdens den duur der geldigheid van het contract
‘weten
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waar zij mee af zijn’ op het stuk van loon en andere arbeidsvoorwaarden. Die loonen
mogen dan hooger zijn en de overige eischen bezwaarlijker dan wanneer men buiten
den kring der C.A. blijft, - daartegenover staat de (althans betrekkelijke) zekerheid
die het aangegaan beding biedt. Natuurlijk staat aan den anderen kant de bedenking
dat het kwaad concurreeren is tegen de andere patroons, die niet aan de minima-loonen
en andere regelen der C.A. zijn gebonden. Juist daarom moet men hopen het aantal
dier lastige concurrenten te doen slinken door de toetreding tot de C.A. uit te breiden.
- Voor de arbeiders zal (behoudens andere motieven) wel meestal en allermeest den
doorslag geven het vooruitzicht onder de schuts der C.A. gunstiger
arbeidsverhoudingen dan daarbuiten te vinden. Daartegenover staat het gevaar, dat
de ‘tariftreue’ patroon door zijn gebondenheid aan de eischen niet altijd genoeg werk
kan verkrijgen om den arbeiders de geregelde loonsbetaling volgens de C.A. te
waarborgen. Juist daarom moeten ook de arbeiders hopen dat zooveel mogelijk alle
werk aan de welgezinde patroons worde gegeven en daarom werken zij met dezen
er toe mede de andere bedrijfshoofden (en hun arbeiders) tot toetreding te overreden.
Ondernemers, die buiten de C.A. blijven, zullen dat veelal wel doen omdat zij voor
zich geen kans zien op dien voet hun bedrijf op behoorlijke wijze te exploiteeren.
Wellicht - maar natuurlijk zijn ook heel andere gevallen denkbaar; wij grijpen hier
slechts een voorbeeld - staan zij aan het hoofd van kleinere zaakjes, die er op ingericht
zijn goedkoop werk te leveren en die hun afnemers vinden onder de kleinere luyden,
in kringen, waar men niet allereerst vraagt naar de voortreffelijkheid van het product,
maar naar den lagen prijs. Die clientèle zal voor den patroon teloor gaan, wanneer
hij naar de regelen der C.A. zich moet voegen; tegenover dit zeker verlies staat voor
hem het zeer onzeker vooruitzicht een nieuw debiet in andere lagen der maatschappij
te vinden, waarvoor hij zal moeten concurreeren met de grootere ondernemingen,
die daar reeds lang vasten voet hebben. Bovendien: zijn zaak en zijn personeel zijn
nu eenmaal ingericht op het goedkoopere werk; ook hij zelf heeft zich altijd in die
lijn bewogen; men ontrukt zich niet zoo maar en straffeloos aan zulk een sfeer. De
arbeiders, die ‘tarifuntreu’ zijn en blijven, zullen wel allermeest behooren tot de
klasse van hen, die natuurlijk wel graag hooger loon willen beuren doch weten dat
hooger loon alleen voor beter soort arbeid gegeven wordt en gegeven kan worden,
en dat zij dit beter soort werk niet kunnen
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verrichten. De vaststelling van minimum-loon strekt nu eenmaal altijd ten nadeele
van hen, die dit loon niet waard zijn, omdat hun arbeidsverrichting blijft beneden
den vastgestelden prijs. Wellicht zijn er ook buiten de C.A. staande arbeiders die het
zekere, doch lagere loon bij den ‘tarifuntreuen’ patroon verkiezen boven het hoogere,
doch onzekere bij den man der C.A.
Hoe dit alles zij en welke motieven van weerszijden bij dit alles meespelen, de
gebondenen aan de C.A. zijn werkgevers, die hooger loon meenen te kunnen betalen,
arbeiders, die hooger loon meenen te kunnen bedingen; daarbuiten blijven vooral
zij, die meenen dit niet te kunnen. Drijft men nu ook de buitenstaanden naar binnen,
wat zal er dan geschieden? Lager loon betalen of aannemen, in 't algemeen onder
minder gunstige voorwaarden dan de C.A. vaststelt te doen werken of te werken, zal
verboden zijn; over heel de lijn geldt de eenvormige, dwingende regeling. Gevolg?
De stijging der productiekosten spreekt zich uit in een stijging van de prijzen der
producten, met alle gevolgen die uit het duurder worden van goederen voortvloeien:
beperking van het debiet, bevordering van buitenlandsche mededinging, vermeerdering
van chronische werkloosheid in het vak. Voor sommige ondernemers: onmogelijkheid
tot voortzetting van het bedrijf. Voor sommige arbeiders: uitstooting uit het vak,
omdat zij het hoogere loon niet verdienen kunnen.
De Commissie troost zich over het ook door haar erkende ‘ingrijpende’ van den
door haar voorgestelden maatregel met de overweging dat invoering daarvan ‘verre
de voorkeur verdient boven vaststelling door de wet’ van loon en arbeidsvoorwaarden.
Zij had reeds te voren gezegd dat dit opkomen van de voorwaarden ‘uit het vak zelf’
verkieselijk was boven het opleggen daarvan ‘van Staatswege, van boven af dus’.
Doch is er wel wezenlijk verschil tusschen hetgeen de Commissie wil en hetgeen zij
zegt niet te willen? Vaststelling door de wet wil zij niet, wel: vaststelling bij de wet.
De Vakraad adviseert, de Minister bevordert het nemen van een Koninklijk Besluit
overeenkomstig dit advies. Hoe zou de overheid handelen, indien zij ‘van boven af’
de arbeidsvoorwaarden bepaalde? Zij zou daartoe toch wel geen blancovolmacht
verleenen aan den een of anderen ambtenaar, wien zij de instructie zou geven vooral
niet het advies der vakgenooten in te winnen? Neen, zij zou - want elke andere
veronderstelling is ongerijmd - het inzicht vragen van de werkgevers en de
werknemers in den bedrijfstak en zij zou zich richten naar het oordeel
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over de toepasselijkheid van zekere bepalingen, gelijk dat door de meerderheid - zeg
¾ of meer - wordt geveld. Waar is het verschil? Slechts hier: dat in het stelsel der
Commissie de vraag uitgaat van de gegadigden, in het andere geval de overheid den
eersten stap doet. Doch dit verschil beduidt practisch niets, want al zette de overheid
den eersten stap en de meerderheid der vakgenooten wilde den maatregel niet, dan
zou de overheid niet verder gaan en van haar voornemen afzien. Bestond daarentegen
bij de overheid zoodanig voornemen niet, doch wenschte de meerderheid der
vakgenooten zulk een maatregel wel, dan zouden zij wel middelen en wegen weten
te vinden om den minister te brengen waar zij hem willen hebben.
Zoo komt dus de bindendverklaring door de overheid van een C.A. in het wezen
der zaak neer op een loon-zetting door de overheid, op toepassing van een zuiver
staats-socialistische gedachte. Is deze consequentie ontgaan ook aan die leden der
Commissie, van wie overigens niet bekend is dat zij het staats-socialisme aanhangen?
Over loon-zetting van overheidswege behoeft hier niet verder te worden gehandeld.
Slechts vergunne men ons, ten besluite, een o.i. treffend citaat uit... Het Volk (31 Mei
1902), waarin een verstandig woord daarover gesproken werd. Ziehier wat toen de
redactie schreef: ‘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 loonsgeschillen 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 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 voortbrengingswijze - 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
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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’.
In de particuliere voortbrengingswijze is de macht van den Staat in zake
loonsbepaling uit den aard zeer beperkt. De gemeenschap kan slechts dan tot
loonsbepaling overgaan, indien zij bereid is onder zoodanige voorwaarden zelve het
bedrijf te gaan exploiteeren. - Zoo is het. En daarom moet de Staat er zich van
onthouden - zelfs middellijk - het loon vast te stellen, zich onthouden van
bindendverklaring eener C.A.
H.S.
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Binnenlandsch overzicht.
‘Zet de banken klaar en maak het lokaal gereed voor het publiek! En gij daar, haal
de personen, die in veiling komen, voor den dag en zet ze op een rij, maar breng ze
eerst wat in orde, zoodat ze een goed figuur maken en zooveel mogelijk koopers
lokken. En gij, Hermes, treed op als afroeper en noodig met de gebruikelijke
heilwenschen de menschen uit, zich nu maar in het venduhuis te verzamelen. Wij
zullen bij opbod demagogen van allerlei soort en richting verkoopen. En als iemand
de koopsom niet terstond mocht kunnen betalen, dan mag hij ze onder borgstelling
wel het volgende jaar voldoen.’
Zóó laat Lucianus door Zeus de wijsgeerenveiling beginnen, waarbij dan van
‘wijsgeerenlevens’ in plaats van ‘demagogen’ gesproken wordt. Met die wijziging
kon het stukje voor de jongste begrootingsdebatten geschreven zijn. Zelfs het slot,
dat uitstel van betaling tot 1913!
Laat Hermes ze maar eens afroepen, de demagogen van allerlei soort en allerlei
richting - het woord ‘demagogen’ niet met àl te ongunstigen klank uitgesproken.
De heer Drucker allereerst. Moet hij niet hoog ingezet worden? Zulk een
voortreffelijk democraat! Hoe ter snede - vóórdat iemand gelegenheid had gekregen
een hard oordeel te vellen - herinnerde hij er aan dat de vuisten- en
stokkenheerschappij van de Amsterdamsche havenwerkers, in den afgeloopen zomer,
slechts juist bezien kan worden tegen den achtergrond van een verfijnd
werkgeversterrorisme... in Duitschland. En hoe duidelijk liet hij uitkomen, om reeds
vooraf alle lasterlijke aantijgingen van het ‘Volk’ terug te wijzen, dat dikke boeken
schrijven tegen het Marxisme nog allerminst beteekent instemmen met de brutale
wijze waarop een Minister als Mr. L.H.W. Regout sociaal-democratische aanmatiging
weerstaat en zich de sociaal-democratische voorvechters van zijn personeel van het
lijf houdt. En dat in een tijd dat aan de democratie de toekomst is! Aan de vrijzinnige
democratie nog wel, gelijk in allerlei
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landen blijkt! Komaan, wie zou dan geen hoog bod doen voor dezen vrijzinnigen
democraat?
En voor zijn mede-democraten Roodhuijzen en de Klerk, samen in één partijtje
te koop? Laat men nu op het geheele vendu-huis eens zoeken naar een meer
pathetische democratie dan die van den heer Roodhuijzen. De schoone peroratie van
den heer Drucker heeft hem tot opgetogenheid gebracht. ‘Ik ben het volkomen met
hem eens, dat het vrijzinnig beginsel insluit, en onontbeerlijk maakt, het gaan in de
gezonde, beslist democratische richting. Ik ben het met hem eens, dat daarvoor een
eerste eisch is te geven algemeen kiesrecht, zonder eenig correctief, aan het
Nederlandsche volk.... Met den heer Drucker zeg (ik): aan die democratische
vrijzinnige beginselen is de toekomst, al zijn de belijders daarvan thans in den druk.
Zij kunnen niet anders dan het criterium zijn voor de waarachtige vrijzinnigheid, en
samenwerking zal natuurlijk van ons niet mogelijk zijn met hen, die zich verzetten
tegen den eisch van algemeen kiesrecht, die dezen eersten eisch van gezonde
democratie niet zullen willen erkennen’1).
Wie bij zoo'n man zich nu nog tegelijk den heer de Klerk aanschaft kan toch zeker
niet bedrogen uitkomen. Schept hij niet met volle handen uit de schatkist, voor de
wegens de duurte zoo beklagenswaardige ambtenaren (beneden f 1200. - salaris!)?
En is hij niet onmiddellijk bereid alle voorstellen te steunen die, voorloopig, de
zeventigjarige arbeiders en gewezen arbeiders een pensioentje van staatswege
bezorgen?
Zet, tegenover zulke menschen, een man als Mr. de Beaufort maar op zij. Te
ontkennen dat vrijzinnigheid en gezonde democratie elkander dekken, gelijk de pas
tegen zoo hoogen prijs verkochte afgevaardigde voor Brielle heeft beweerd. Te
meenen dat democratie slechts een vorm, en vrijzinnigheid een samenstel van
denkbeelden is! Erger nog, uit de geschiedenis af te leiden dat democraten
herhaaldelijk verre van vrijzinnig waren!
In het pakhuis ermee, en breng den heer Troelstra naar voren. Is er één kring,
waaruit hij bij mogelijkheid kiezers zou kunnen verwachten, voor welken hij het niet
steeds met warmte opneemt? De arbeiders, met hun drang naar erkenning en
verkrijging van politieke rechten. De schandelijk verdrukte ambtenaren en beambten
in publieken dienst. De gestaakt hebbende zeelieden, hoe weinig gevoelig die soms
voor sociaal-democratische sympathieën mogen zijn, op grond waarvan de heer
Troelstra dan ook niet kan

1) Handelingen 1911-1912. Bldz. 968.
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nalaten hun zeker ‘terrorisme’ te verwijten. De postende diamantbewerkers. De
kiesrechtbetoogers. Eindelijk de 70-jarige arbeiders, voor welke men vast art. 357
uit de Invaliditeitswet zou kunnen lichten, om hun een pensioentje van f 2. - per week
te geven.
Waarlijk zoo'n man is onbetaalbaar. Men moet er Dr. Kuyper tegenover stellen,
om de belangstelling onder de koopers te houden. Dàt is nu het puikje van het
demagogendom. Schaper, Duys, Troelstra zullen niet trachten eenig orgaan van den
Nederlandschen staat, eenig onderdeel van zijn samenstel, te denigreeren zonder hun
betoog met citaten van Dr. Kuyper te steunen. Niets, met moeitevollen arbeid door
den liberalen staat tot stand gebracht en door rechtsche bewindsmannen met gelijke
moeite omhoog gehouden, of Dr. Kuyper heeft het eenmaal door het theologische
slijk gesleurd - in dat werk misschien alleen overtroffen door Roomsche kapelaans
op katholiekendagen. Zou men dezen demagoog met een millioen te duur betalen?
Hoort hoe hij de rechterzijde, d.w.z. Minister Heemskerk, verwijt de crisis in 1907
te hebben ‘uitgelokt’ op de militaire kwestie, zoodat het ministerie daarmede nu ook
is komen te zitten. Hoe hij voor zijn volgelingen het aas van speciale
anti-revolutionnaire desiderata zwaait. Hoe hij Rome met al hooger onderwijssubsidies
lokt. Hoe hij Talma en ‘het Kabinet in en met hem in zake de sociale questie’
sympathiek prijst, maar tegelijk alle plannen tot de door de liberalen verwaarloosde
organisatie van de maatschappij omver schopt met den eisch: zorg dat ik in 1913
met mijn handen vol pensioenen bij de kiezers kan komen. Blijft ge in gebreke dan
laat ik u aan uw lot over, en red mij zelf en de mijnen.
Tegenover zulk een kostelijk exemplaar valt zelfs iemand als Dr. Nolens af, hoe
bewonderenswaardig ook zijn verdediging van de coalitie mag wezen, en
bewonderenswaardiger nog zijn uitleg van de motie, aangenomen op de Utrechtsche
meeting der Katholieke arbeiders. Er was daarin gesproken van sociaal-democraten
en conservatieven, die Talma's sociale wetgeving tegenwerken. De heer Roodhuyzen
had in een vurig betoog de sociaal-democraten tegen dien laster verdedigd: juist van
sociaal-democratischen kant krijgt Minister Talma steeds den krachtigsten steun.
Wat de ‘conservatieven’ betreft? De heer de Beaufort had met instemming herinnerd
aan het verzet van Mr. Loeff, bij de behandeling van de Arbeidswet, tegen het nieuwe
beginsel, in onze wetgeving geïntroduceerd: het verbod aan den werkman om te
arbeiden. En de heeren de Visser, van Idsinga, Lohman lieten zich niet zonder
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verzet op Minister Talma's breeden weg meesleuren. Wie of er toch met die
‘conservatieven’ in Utrecht bedoeld waren, informeerde men ondeugend bij den heer
Nolens. ‘Och, dat weet ik zoo niet - zoo ongeveer antwoordde hij - ik denk... de vrije
liberalen, misschien ook anderen, in geen geval... een Katholiek!’ Is hij geen goed
bod waard?
Zullen we nu, tot besluit, de Regeering en den heer van Vlijmen in één partijtje
verkoopen? De Regeering, die een half millioentje uittrekt voor haar ambtenaren,
van wege de van sociaaldemocratische zijde gedeclareerde duurte. Natuurlijk, dit
ligt voor de hand, alleen voor de ‘lagere’ ambtenaren. De anderen hebben het niet
noodig - of misschien brengen ze bij de verkiezingen te weinig stemmen uit. En de
heer van Vlijmen, om zijn generaalsuniform voor conservatief gescholden, maar die
aan ‘onzen geachten bibliothecaris’ gevraagd heeft eens uit te rekenen hoe
democratisch hij wel is. Het blijkt dat hij gestemd heeft voor al wat maar
vooruitstrevend heet: Ongevallenwet, Woningwet, Arbeidscontract, Steenhouwerswet,
zelfs voor alle socialistische amendementen op de Arbeidswet, betreurend dat ze niet
ver genoeg gingen,
Dat zelfs zulke goede koopwaar nog aanbeveling behoeft, bewijst wel hoe
veeleischend in onzen tijd de afnemer van politieke waar is. Het is niet te verwonderen
dat in verband daarmede de rechterzijde met onvoldaanheid op hare nu haast vierjarige
heerschappij terugziet. Tegen de verwijten van links dat zich in haast alle belangrijde
punten diepgaande afwijking vertoonde tusschen de rechtsche partijen, wist men
zich slechts te verdedigen met Kuypersche sofismen, later door De Nederlander1)
uiteengerafeld, of met Nolensche kwasi-geruste smaling. ‘Ik ontken het gewicht van
die verschillen geenszins, zei de heer Lohman. Ik erken dat ook die verschillen groot
genoeg zijn om, indien het mogelijk ware, alleen op dien grond een partijverdeelng
te vormen en ik zou dat voor mij zelf wel wenschelijk achten’2). Maar in ons land,
bij de historisch geworden toestanden, acht hij dat niet mogelijk, en verdedigt daarom
een wijziging van het Reglement van orde in Engelschen geest.
Men moet goed begrijpen wat dit zeggen wil. Alle Engelsche staatsrechtschrijvers
van den laatsten tijd, Low, Lowell, Marriott, zijn het er over eens dat de Engelsche
parlementaire procedure de waarde van den enkelen afgevaardigde tot nul heeft
gereduceerd.

1) No. 5577.
2) Handelingen 1911-1912. Bldz. 1032.
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Bijna alle parlementaire tijd wordt beschouwd als ‘governmentstime’. Het voorstel
van een lid brengt het nooit verder dan tot de eerste lezing (waarbij geen discussie
is toegelaten), tenzij het Kabinet zich erover ontfermt. Voor de bespreking van een
door de regeering ingediende wet wordt vooraf een bepaalde tijd gesteld, en over
alle dan nog niet behandelde artikelen en amendementen wordt zonder meer gestemd.
Trouwens, amendementen niet door de regeering gesteund, hebben nagenoeg geen
kans te worden aangenomen. ‘Het gewone Kamerlid - zegt zelfs de zeer democratische
Hobson1) - het doet er niet toe aan welke zijde der Kamer hij zit, heeft feitelijk geen
gelegenheid om eenig wetsontwerp aanhangig te maken met de kans het aangenomen
te zien; de tijd, ter beschikking van de enkele afgevaardigden gesteld, is voortdurend
ingekrompen; de vrijheid om met noemenswaard resultaat aan de debatten deel te
nemen is van de goedkeuring der regeering afhankelijk gemaakt, terwijl de
mogelijkheid door het stellen van vragen grieven te uiten in hooge mate beperkt is.
Nagenoeg de geheele tijd en het vermogen voor het verrichten van wetgevenden
arbeid zijn in het Lagerhuis tot de bijna absolute beschikking van het Kabinet gesteld,
hetwelk vaststelt welke maatregelen aanhangig zullen worden gemaakt, hoeveel tijd
eraan toegewezen zal worden, welk gedeelte ervan uitvoeriger besproken zal worden
of buiten discussie moet blijven, en wat verworpen of aan het Hoogerhuis
doorgezonden moet worden’. Marriott waarschuwt met nadruk tegen de gevaren
hiervan2), die inderdaad niet gering zijn. Een werkwijze als die van het Engelsche
Lagerhuis toch eischt een algeheele discipline van de afgevaardigden, die tot
voorwaarde heeft een strenge partij-organisatie, en op haar beurt deze laatste weer
versterkt. In de pas verschenen nieuwe editie van zijn bekend werk toont Ostrogorski
in een ontstellend tooneel wat er op die wijze van het parlementaire,
vertegenwoordigende stelsel wordt. Het is de ‘caucus’, het partijbestuur, met zijn
geheele, daaraan onderworpen, zeer kostbare organisatie, dat in werkelijkheid over
het beheer van 's lands zaken beslist. Tusschen de kiezers en den afgevaardigde staat
de partij: wee het vermetele Kamerlid dat zijn eigen weg zou beproeven te gaan.
Zelfs Asquith erkende de noodlottige gevolgen van dit systeem. In April 1911
antwoordde hij Balfour, op een betoog in dien zin: ‘Ik moet toegeven dat het
partij-stelsel

1) In zijn ‘Crisis of Liberalism’. 1909, bldz. 9.
2) O.a. in zijn uitnemend boekje ‘English Political Institutions’ 1910. Bldz. 231.
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bij ons de laatste jaren tot een stroefheid en onbuigzaamheid is gebracht als weinig
overeenkomen met de grootste belangen van het land. Er is geen eerlijk en verstandig
staatsman, die niet openlijk of in stilte deze meening deelt’1).
Nu vindt in Engeland de overwegende invloed van het partijbestuur, van den
‘caucus’, althans eenig tegenwicht in de persoonlijke kracht van zijn meestal tot oude
en aanzienlijke families behoorende ministers. Hoe het in Nederland zou worden
heeft de houding van Dr. Kuyper bewezen, in het algemeen tegenover het
ministerie-Heemskerk, zeer in het bijzonder tegenover den Minister van Koloniën
de Waal Malefijt. Tooneelen als die van 8 December in de Tweede Kamer, een
partijleider die den Minister met oorlog dreigt omdat hij hem, zijn Maker, de les
heeft durven lezen, een Minister die het met tranen in de oogen een afschuwelijk
misverstand noemt, indien hij de anti-revolutionnaire partij mocht hebben ontstemd,
en verzekert zich volstrekt niet in afkeurenden zin te hebben uitgelaten over een
richtsnoer, aangegeven door den geachten afgevaardigde uit Ommen, dien hij gaarne
in alle opzichten, zoowel in kennis, in ervaring als in staatsmanwijsheid als zijn
meerdere erkent2), zulke tooneelen beelden den ‘causus’ in zijn meest groven vorm.
Het spreekt vanzelf dat de heer de Savornin Lohman allerminst naar dàt ideaal
heen wil. Maar dat hij er komt, met een navolging van de Engelsche parlementaire
procedure, lijkt mij boven iederen twijfel verheven.
Misschien is dit onvermijdelijk, bij een kiesrechtregeling, die ook de groote massa
in het kiezerscorps opneemt. In Frankrijk staat de enkele afgevaardigde zelfstandiger;
zijne macht beteekent brutale corruptie en eene regeering, die geheel afhankelijk is
van zijne luimen. In Amerika een ijzeren partij-discipline, gehandhaafd door den
‘boss’ met millionnairs-geld en tot het dienen van millionnairs-belangen, zoodat,
zegt Ostrogorski3), de partij-organisatie zich er steeds uitsluitend mede bezig heeft
gehouden de meest ernstige politieke problemen weg te moffelen, to agree to disagree
(te laten instemmen met een dissonant), het spel pat (onbeweegbaar) te zetten.
Deze, men moet vreezen onontkoombare, ontwikkeling van het

1) M. Ostrogorski. La Democratie et les Partis politiques. 1911. Blz. 308.
2) Handelingen. 1911-1912. Bldz. 1119.
3) T.a.p., bldz. 587.
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parlementaire vertegenwoordigende stelsel beangstigt allen die zich met de toekomst
van den rechtstaat bezig houden. ‘Der Staat (dat wil dus mede zeggen “het recht”)
hat seine Selbstständigkeit verloren, er ist der Gesellschaft unterworfen!’ roept Parow
uit, in zijn ‘dem Andenken Rudolf Gneists gewidmet’ boek over Engelands politieke
ontwikkeling in de laatste eeuw1). De staatsburger, bij het kiezen van een
vertegenwoordiger zijn stem uitbrengend overeenkomstig zijn beste inzichten in 's
lands belang en het recht, is een fatale vergissing van het negentiende-eeuwsche
rationalisme geweest. Dr. Kuyper heeft bij de jongste Kamerdebatten een opmerking
gemaakt die, ofschoon in den gegeven vorm onjuist, toch een kern van waarheid
bevat. Hij sprak van de unio mystica, die de coalitie zou samenbinden. Mysticans,
bedoelt ge, spotte de heer Roodhuyzen. Inderdaad kan men voor de coalitie moeielijk
een unio mystica vinden. Reeds de innerlijke tegenstelling van protestantisme en
katholicisme sluit die uit. Een bewijs als dat, tot het leveren waarvan de heer de
Savornin Lohman een poging deed, komt neer op het doodslaan met woorden.
Sprekend over het verschil van inzicht omtrent de in Indië te volgen
onderwijs-politiek, een verschil dat zelfs tot het dramatische tooneel met Minister
de Waal Malefijt had geleid, wees de heer Lohman erop dat de rechterzijde in de
tropen toch een gemeenschappelijk doel heeft, de kerstening van Indië, en slechts
bij het kiezen van den weg tot bereiking ervan uiteengaat. In waarheid verstaat onder
‘kerstening’, elk der rechtsche partijen in de toepassing iets anders, zoodat van een
gemeenschappelijk doel in dit verband slechts gesproken kan worden indien men
aan kerstening de negatieve beteekenis geeft van ‘niet-on-christelijk laten blijven.’
Ook intusschen als werkelijk de coalitie door een unio mystica - naar de beteekenis
van het woord nimmer negatief - werd bijeengehouden, zou dit haar, in den
parlementairen staat waarin wij nu eenmaal leven, niet tot een bruikbare
regeeringsmeerderheid maken. Regeeren is handelen, weloverwogen handelen,
natuurlijk, maar toch allereerst handelen. Dit is onmogelijk zonder een
Kamermeerderheid, stabiel of meer wisselend, gebonden niet door vage sentimenten
en daarmede samenhangende even vage verlangens, maar door eenzelfde inzicht
omtrent den weg, in de allernaaste toekomst te kiezen tot het bereiken van verder
afliggende idealen. Het is het ontbreken van dit inzicht bij de rechtsche

1) Prof. Dr. Walter Parow, Die Englische Verfassung seit 100 Jahren. 1911. Bldz. 230.
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coalitie dat onderlingen strijd een bijna dagelijksch voorval en het een enkele maal
tot eenheid komen een maar weinig bewonderenswaard tooneel doet zijn.
Is er dus tot Dr. Kuypers loflied op de unio mystica, zoowel wat den feitelijken
als wat den wenschelijken toestand betreft, weinig aanleiding, het moet worden
toegegeven dat hetgeen, in het gunstigste geval, de leden van een politieke partij
aaneenbindt, meestal niet anders is dan wat zeer dicht bij die unio mystica komt,
maar wat ik toch liever de gelijke levenshouding zou willen noemen. Heeft de
nieuwere psychologie iederen twijfel weggenomen aan de belangrijke rol, door het
onderbewuste en de sentimenten ook in het individueele geestesleven gespeeld, sedert
Tarde, Sighele, Le Bon staat het wel vast, dat zoodra een zeker aantal individuen tot
een menigte wordt, het uitsluitend de onderbewuste tendenzen en gemeenschappelijke
sentimenten zijn, waardoor zij zich in beweging laat brengen. Nu zijn wel haast nooit
de menschen meer en meer uitsluitend ‘menigte’ dan bij de tegenwoordige politieke
actie. Zoo wordt dan iedere partij veelal de vertegenwoordigster van een bepaalde
levenshouding, van een bepaalde manier om zich tegenover de dingen van tijd en
eeuwigheid te stellen. Zelfs in het socialisme, dat ongetwijfeld allermeest een beroep
doet op de persoonlijke belangen van zijn aanhangers, komt een bepaalde
levenshouding tot uiting. Le Bon heeft aangewezen hoe ook andere dan de sentimenten
van grof eigenbelang er overwegenden invloed oefenen1). Achter de
anti-revolutionnaire partij met haar mengeling van politieke dogma's en brutale
reaalpolitiek, staat het calvinisme, dat, als het orthodoxe jodendom, waartoe het zeer
dicht nadert, tegelijk in zich vereenigt, of liever naast elkaar doet gaan, een
onbuigzaam vasthouden aan de dogma's omtrent het bovenwereldlijke en groote
belangstelling en niet minder groote buigzaamheid in de dingen dezer wereld. Het
opportunisme van sommige partijen vindt aanknooping in een oppervlakkig
rationalisme, welks laatste woord de subjectiviteit van alle waardebepaling is. Het
liberalisme, niet als ‘vrijzinnigheid’, ‘gezonde democratie’ of dergelijke
alledagswoorden, maar in zijn eigenlijke wezen is de politieke uitdrukking van de
ethische levenshouding. Met het Christendom heeft deze het dualisme gemeen. Niet
in een zwak meedrijven op den stroom van dagelijksche begeerten, noch in een

1) In zijn ‘Psychologie du Socialisme’, dat mij met Mallock's bekend werk nog altijd van den
meest juisten kijk op de socialistische geestesstroomingen schijnt te getuigen.
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algeheele vergeestelijking van het leven zoekt zij de kern van het menschelijk zijn,
en dus het menschelijk geluk, maar in den kamp van onze geestelijke persoonlijkheid,
van onze eigenheid, ons karakter, met de van alle kanten op ons aandringende wereld.
Niet wat wij hebben maakt ons gelukkig, maar wat wij door eigen kracht onderwierpen
aan ons zedelijk willen, dat is: aan onzen wil zooals die door onzen plichtsdrang
bepaald wordt. Niets is oppervlakkiger dan Kant's tegenstelling tusschen heteronomie
en autonomie te duiden in eene beteekenis als Dr. Kuyper eraan gaf bij de
begrootingsdebatten van 1910. In Kant's ethiek beteekent heteronomie dwang of
aandrang van buiten om iets te doen, autonomie niet willekeur, maar het gehoorzamen
aan de voor alle menschen geldende, zich slechts innerlijk uitende zedewet die wij
plicht noemen. Kant is misschien nergens welsprekend, behalve daar waar hij op den
plicht als uitganspunt van ons zedelijk handelen wijst, en zijn tot het uiterste
doorgedreven tegenstelling tusschen neiging en plicht eindigt met den uitroep:
‘Allerdings! gerade da hebt der Wert des Charakters an, der moralisch und ohne alle
Vergleichung der höchste ist, nämlich dasz er wohltue, nicht aus Neiging, sondern
aus Pflicht’.1) Niet alzoo zedelijke wetteloosheid, als het materialisme leeraart, noch
ook het opvolgen van ‘zedelijke’ wetten door anderen gegeven, maar de zeljvinding
der zedelijke levensregelen in den dagelijkschen kamp van onze geestelijke
persoonlijkheid met de materie.
Dat is nu het probleem door het moderne staatsrecht gesteld: De macht in den staat
verlegd naar een parlement dat, anders dan het rationalisme het zich droomde, niet
bestaat uit elkander met redelijke argumenten overtuigende, door hun intellect
beheerschte, zelfstandige afgevaardigden, maar het ontmoetingspunt vormt van op
elkaar indringende levens-stroomen, ieder de kleur weerspiegelend van slechts een
enkele zijde van het innerlijk wereldgebeuren. Dien stroom afdammen beteekent aan
den staat zijn voedingssappen ontnemen en hem tot verdorring doemen. In iedere
wet, in alle recht dus ook, zit een wilsuiting, een doelstreving, uitdrukking van
levensovertuiging. Zonder het telkens nieuw water aanstuwende volksleven wordt
de staat een stilstaande poel. Maar die op elkander in stroomende wateren, geheel
door het toeval bepaald, een weg laten zoeken of door belangenheerschappij in een
bepaalde richting dwingen te gaan is voor het recht, dat bezonnenheid en
belangeloosheid eischt, niet minder gevaarlijk!

1) Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Reclam-Verlag. Bldz. 28.
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Het probleem houdt alle ernstige staatslieden thans bezig. Men wil de kracht van het
opbruisende volksleven behouden zonder de gevaren van vernieling, waarmede de
ongebreidelde natuur bedreigt. Lecky zag in de Eerste Kamer als het ware een stelsel
van sluizen, waarbij de regulariseering van de wilde parlementaire wateren moest
worden bereikt. Het schijnt dat in den laatsten tijd meer nog de overtuiging veld wint,
dat hier voor de Monarchie eene grootsche taak ter vervulling gesteld wordt. Parow
zegt in zijn straks genoemd werk, na te hebben opgemerkt dat de staat nieuwe
beschutting behoeft tegen de opdringende maatschappij: ‘Aufmerksamen Beobachtern
der neueren politischen Literatur kann es nicht entgangen sein, dasz sich in England
ein wachsendes Interesse für die Verfassung der Vereinigten Staaten bekundet. Sehr
haüfig begegnet man Vergleichen zwischen englischen und amerikanischen
Staatseinrichtungen. In Amerika besteht eine strenge Trennung zwischen der
ausübenden und der gesetzgebenden Gewalt, und der Präsident hat als Vertreter der
Exekutive einen sehr groszen Einflusz’1). Na dan te hebben betoogd dat omzetting
van de monarchie in een republiek in onzen tijd niet waarschijnlijk is, eindigt hij:
‘Eine Erneuerung der alten überlieferten Monarchie aus dem geschichtlich offenbarten
Geiste derselben wäre daher eine viel natürlichere Lösung des Problems. Von einer
solchen ist aber bis jetzt keine Rede’.
Ook in ons land misschien niet. Te meer aanleiding is er dan evenwel om op te
komen tegen iedere poging, aan het ‘the king can do no wrong’ de uitbreiding te
geven ‘and no right.’ Buys en Heemskerk hebben er beiden tegen gewaarschuwd.
In de critiek op de houding van (den tegenwoordigen) Minister Heemskerk ten aanzien
van het besluit van H.M. de Koningin om dit jaar niet in persoon de zitting der
Staten-Generaal te openen, schuilt de neiging om de Ministrieële verantwoordelijkheid
een zoodanige uitbreiding te geven, dat de sfeer voor de vrije werking van den
monarch tot een onzichtbare punt wordt ingekrompen. Het komt mij voor dat die
verantwoordelijkheid zich behoort te beperken tot wat Dicey noemt ‘any act of the
crown which has any legal effect’2). Dáár en dáár alleen ligt de grenslijn: zoodra een
Koninklijke daad aan den Staat of een gedeelte zijner burgers een verbintenis oplegt
of voor hen een verplichting meebrengt dekt haar de Ministriëele
verantwoordelijkheid. In alle andere gevallen, overal waar de Koning

1) T.a.p., bldz. 231.
2) Law of the constitution, 1902. Bldz. 320.
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niet Staatshoofd maar Koning is, leider van een volk, zij hem vrijheid en
zelfstandigheid gelaten. Misschien groeit hij zóó weer tot wat hij eenmaal, bij zijn
oorsprong1) was: de waarborg voor recht in de gemeenschap.
F.J.W. DRION.

1) Zie de mooie artikelen van Funck-Brentano in de jongste afleveringen van de ‘Revue des
Deux Mondes.’
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Buitenland.
De Italianen hebben nu werkelijk belangrijke voordeelen behaald op de Turken en
Arabieren, die na een slag bij de oase om Tripolis deze en hunne overige feitelijk
belegerende schansen en stellingen hebben verlaten en naar de zijde van de bergen
zijn teruggetrokken. Met de 75000 man, die Italië thans in Tripoli heeft, zal het
behoud van Tripoli, Benghazi en andere kustplaatsen wel verzekerd zijn, maar de
definitieve verovering van het geheele wilajet zal nog wel lang tot de vrome wenschen
behooren, tenzij Turkije spoedig eieren voor zijn geld kiest. Dit laatste schijnt
vooralsnog niet zeer waarschijnlijk, en dat is voor Italië, dat millioenen Lire per dag
aan de zaak ten koste moet leggen, een leelijk ding, want de Italiaansche schatkist
is allerminst onuitputtelijk. Turkije heeft ook wel behoefte aan eene leening voor
van zijne verdedigingsmaatregelen op de Afrikaansche, Aziatische en Europeesche
kusten benevens tegenover het niet vertrouwde Montenegro, Italië's voorpost op den
Balkan; maar het rekent - en blijkens de Dardanellenkwestie en die van de verdediging
van Smyrna, Saloniki, enz. niet ten onrechte - op den steun der mogendheden, die
de actie der Italiaansche vloot in de Aegaeische zee evengoed belemmeren als zij
dat in de Adriatische deden. Die vloot stoomt wel dreigend langs de Turksche eilanden
en kusten maar mag niet meer dan dreigen en dient angstvallig de handelsbelangen
der mogendheden te ontzien; alleen in Tripoli bewees zij belangrijke diensten, zoowel
bij het transport van troepen, van water en andere mondbehoeften als bij aanval op
en verdediging van de kustplaatsen, wier omgeving zij met hare zware vèrdragende
kanonnen kan beheerschen.
Voor de Jong-Turken is de toekomst verre van rooskleurig: men wijt hun den
slechten gang der zaken, ook der handelszaken, en de ontevredenheid over de
resultaten van hun beheer neemt groote afmetingen aan. Een nieuwe revolutie in
Turkije te hunnen koste is verre van ondenkbaar; in Macedonië en Albanië is de
gisting zeer gestegen.
Van ernstige rechtstreeksche vredesonderhandelingen is in deze
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omstandigheden echter nog weinig sprake. Misschien zullen nieuwe Italiaansche
successen eindelijk den mogendheden aanleiding geven tot het aanbieden van
bemiddeling. Daarop wordt blijkbaar gewacht.
Intusschen trachtte Rusland zijn slag te slaan in de Dardanellen-kwestie. De
bedreiging der beroemde zeeëngte door de Italiaansche vloot belemmerde reeds den
handel op de Zwarte Zee en werd daardoor voor Rusland een voelbaar nadeel, zoodat
het te Constantinopel voorstellen deed om de sedert 1856 en 1877 opgelegde
beperkingen zoo niet weg te nemen dan toch aanzienlijk te verlichten. Maar een
wenk der mogendheden aan de Italiaansche vloot was voldoende om deze te doen
verdwijnen uit de gevaarlijke omgeving der zeeëngte, die zij dreigde te forceeren,
en daarmede hield voor het oogenblik Rusland's actie op.
Rusland had bovendien èn in Perzië èn in China een oog in het zeil te houden. Met
Engeland samenwerkend maakte het tot ergernis der machtelooze Perzen zich gereed
om gewapend tusschenbeide te komen in Teheran, waar de verwarring ten top was
gestegen; het dreigen alleen was voldoende om te breidelen de opkomende
verontwaardiging in Perzië over het gemis aan feitelijke onafhankelijkheid tegenover
de beide reuzenmachten, die elkanders invloedssferen hebben afgebakend en
daartusschen slechts ¼ van het rijk hebben opgelaten... voor Turkije, de derde
grensmogendheid? De Amerikaan Shuster, die de Perzische financiën zou regelen
onafhankelijk van de beide overheerschende mogendheden, moest voor die stoutigheid
boeten en heengaan, want de Perzische regeering mocht niet al te krachtig worden
na hare gemakkelijke zege op den cliënt van Rusland, den oud-sjah! En het gelukte
Perzië zwak te houden.
Ook een krachtig omhoog strevend China wordt door geen der mogendheden
gewenscht. Het was daarom een uitkomst voor allen, dat Joeantsjikai, hoofd eener
bemiddelende partij tusschen Mantsjoes en opstandelingen, de al te snelle vorderingen
der laatsten wist tegen te houden. Met verbazing zag men plotseling de alom
zegevierende opstandelingen, die Nanking bemachtigd hadden en op Peking
aanrukten, tegengehouden; de onmiddellijk optredende samenwerking der betrokken
mogendheden met de ‘partij der orde’ gaf te dien opzichte te denken: had Japan den
opstand totnogtoe niet met welwillendheid bejegend, om niet meer te zeggen? Een
‘Chineesche republiek’ leek den mogendheden blijkbaar een minder gewenschte
oplossing; in het ‘ontwakende China’ met zijn reusachtige bevolking scheen noch
een militaire monarchie noch een pretentieuse
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republiek gewenscht; veeleer moest op een in een aantal kleinere staten verdeeld
China worden aangestuurd, een statenbond of zoo iets. Met belangstelling ziet men
uit wat de overleggingen tusschen de mogendheden en den machtigen Chineeschen
minister zullen opleveren te dezen opzichte. En zou er dan voor ieder dier
mogendheden geen klein Kerstgeschenk overschieten?
Over Marokko is men het in die richting geheel eens geworden. En in Frankrijk
èn in Duitschland hebben de ‘nationale’ (zegge chauvinistische) pruttelaars nog wat
nagebabbeld en de respectieve regeeringen wat geplaagd met opmerkingen en
bezwaren maar Bethmann Hollweg heeft de Duitsche gemoederen geheel tot bedaren
gebracht door pralend aan te toonen, dat hij zich niet door Engeland had laten
intimideeren, en Caillaux is in Frankrijk met succès bezig te laten zien, dat hij niet
is geweken voor Duitschhoogen toon en militaire kracht. Of dat aller nu precies waar
is, valt te betwijfelen; maar wie stelt een staatsman den eisch om precies de waarheid
te spreken? In geen omgeving is het woord van Talleyrand, die geheel diplomaat
was, zoo van toepassing dan in die der staatkunde, waar slechts weinig woorden
vallen, die niet bestemd zijn ‘pour cacher la pensée’. Een feit is het, dat de Engelsche
staatslieden, na de booze uitingen van dezen zomer en het, zooals thans gebleken is,
in Juli en Augustus ernstig dreigende oorlogsgevaar, thans overvloeien van lieftallige
gevoelens voor Germania, de krijgshaftige en wijze. Het is al boter tot den boôm en Afrika betaalt de kosten. Dat intusschen keizer Wilhelm een vredesprijs verdient,
behoeft geen oogenblik betwijfeld te worden: ware hij niet gezind geweest om de
opkomende berserkerwoede in Duitschland in toom te houden, wie weet wat er
gebeurd zou zijn?
De reis van het Engelsche koningspaar naar hun Indisch keizerrijk toont ook
duidelijk, dat de spanning geweken is. Met ongekende pracht en staatsie worden zij
daar ontvangen, reeds de heenreis op het tooverschip Medina was als een sprookje.
Maar dat sprookje - gelijk zooveel Engelsche sprookjes - heeft ook nog een
praktischen kant van overgroote beteekenis: de centrale regeering gaat van Calcutta,
den ouden zetel des vreemden veroveraars, over naar het oude Delhi, het antieke
middelpunt van Indië, de residentie der Mogols. Dit is blijkbaar de inleiding op het
plan tot het toekennen eener ruimere mate van zelfregeering ook aan dit deel van het
Britsche reuzenrijk en wij wachten op de verdere uitwerking ervan. De reis van het
koningspaar heeft zoo een groote beteekenis voor de toekomst van Indië, voor de
wereld.

Onze Eeuw. Jaargang 12

149
Dat zelfregeering een groot voordeel is, ondervindt meer en meer ook Zuid-Afrika,
waar onder leiding van Botha, Steyn en Hertzog een nieuwe partij, de Afrikaansche
partij, is opgetreden om Boer en (Afrikaanschen) Brit (onder Boerenleiding) samen
te brengen in den kamp voor zelfstandige ontwikkeling van Zuid-Afrika - het ideaal
van hen, die nooit gewanhoopt hebben aan de zegepraal. Wat voor thans bijna 10
jaren Steyn in vertrouwden kring als zijne hoop voor de toekomst uiteenzette, is een
goede schrede verder gekomen op den weg der verwezenlijking en nog bij het leven
van den grooten ‘president’ onder leiding van zijne beste geestverwanten schijnt het,
zij het dan onder Britsche vlag, voor algeheele verwezenlijking vatbaar. Kruger wilde
iets anders, wilde de uitbreiding der Boerenregeering over geheel Zuid-Afrika met
volkomen onafhankelijkheid van welke buitenlandsche macht ook: dat ideaal bleek
aan het slot van den grooten oorlog onbereikbaar. De overgebleven leiders hebben
niet gewanhoopt aan de bereiking van dat andere ideaal: samenwerking van de beide
elementen der bevolking tot vestiging eener uit beide samengestelde Afrikaansche
natie, zichzelve regeerend naar eigen inzicht, niet naar de eischen eener buitenlandsche
staatkunde.
Het Kerstgeschenk in Noord-Afrika is er al: Engeland en Frankrijk beide
verzekerden zich van een mooie haven ten O. en ten W. van het Italiaansche Tripoli!
Alles blijkbaar al lang te voren afgesproken en afgedeeld volgens het bekende recept:
gij wat, dan ik ook wat.
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Verzen
Van Karel van de Woestijne.
I.
Ter loome zee met slappe zeilen
onder eenzelfde lamme zon'
en steeds het onveranderd-ijle
aan elken nieuwen horizon;
aldóor de dagen áldoor varen
een onverschill'gen avond toe,
en eindeloos het loom verzwaren
der lamme leden, hooploos-moe;
en nimmer, nimmer slapen mogen,
maar steeds naar horizonnen spiên
met starre en pijnlijk-sperrende oogen
die zelfs den zwarten nacht niet zien...
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II.
Regen, regen in den tuin,
- o gestíld begeeren, zonne-bloemen, schoon en schuin,
die hun loom-gekromde kruin
naar geen zon en keeren;
nieuwe blanke glanzen aan
zware en matte vruchten;
- vroom herleven van mijn waan
door een zacht-gerezen traan,
door mijn zoete zuchten;
- - heel het huis is warm en toe;
buiten ruischt de regen;...
- vreezig-blij te voelen hoe
't koeler voorhoofd, vredig-moe,
gaat ten hand-palm wegen...
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Verzen
Van Jacq. E. van der Waals.
Naar Bj. Björnson.
Die een roeping heeft in 't leven,
Hij moet onrecht kunnen dragen,
Want dat is de toets des Heeren,
Of gij Hem zoekt, of u zelve.
Zoo ge alleen u zelve liefhebt,
Als een vonk, die in het kruit valt,
Zoo verwoestend en verterend,
Valt het onrecht in uw ziel.
Zoo ge uw zaak en die des Heeren
Liefhebt, die ten strijde u opriep,
Maakt het onrecht u geruster
En ootmoediger en trouwer.
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Spel?
Zoo komt er nooit een eind aan 't geven: Ik geef - maar wat ik geef, blijft
mijn...
BOUTENS.
Of nooit mijn ziel heeft liefgehad?
Wie zegt, wat liefde is?
Maar ik droeg lang een grooten schat
Van liefde - of ik en weet niet wat In zielsgeheimenis.
Ik heb gelijk een gierigaard
Mijn schatten opgetast,
Ik heb gewoekerd en gespaard,
En 't goud, dat nieuwen rijkdom baart,
Het werd me een gouden last.
Soms heb ik in één uur, één kort,
Kort uur mijn gansche goed
Verkwist en alles onverkort
En zonder dingen uitgestort
Uit 's harten overvloed.
Voor menschen soms en soms voor God,
Soms voor een droom, een waan, Soms in de gulheid van mijn bod
Heb ik mijn ziel, mij zelve er tot
Een toegift bij gedaan.
Maar dan, wanneer ik binnentrad
En 'k opende mijn schrijn,
Daar lag, nog ongerept, de schat,
Dien ik vol vreugd verloren had,
Al, wat ik gaf, bleef mijn.
Wat baat mijn liefde God of vrind,
Zoo in mijn eigen cel
Ik d' eigen gaven wedervind?
Ik voel mij doelloos als een kind,
Dat speelde een doelloos spel.
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Leestafel.
Stemmen des tijds. Maandschrift voor Christendom en cultuur. Onder
redactie van Dr. W.J. Aalders, Mr. A. Anema, Mr. P.A. Diepenhorst, Dr.
P.J. Kromsigt, Dr. J.C. de Moor, P.J. Molenaar, Dr. E.H. Renkema, Mr.
V.H. Rutgers, Dr. J.R. Slotemaker de Bruine, Dr. J.Th. de Visser, Dr. B.
Wielenga. - I 1, 2. - Utrecht, G.J.A. Ruijs.
Daar ligt hij dan eindelijk voor ons, de zoolang verwachte ‘christelijke gids’, zij het
dan onder anderen naam. Ik herinner mij dat er reeds voor een halve eeuw
overleggingen over werden gehouden, waarbij ook mijn vader betrokken was. Aan
goede krachten had men toen waarlijk geen gebrek: Beets en mevr. Bosboom,
Hasebroek en ten Kate, de fijne, smaakvolle Beijnen, de theoloog J.H. Gunning die
over zoo velerlei kon schrijven, over Dante, Göthe, Schiller evengoed als over
Spinoza, zijn broeder de chemicus J.W. die niet slechts natuurkundige kennis kon
medebrengen maar ook een breede belangstelling voor vele maatschappelijke
belangen, mijn vader met zijn gaven van onderscheiding der geesten en richtingen,...
ik zou nog meer namen kunnen noemen. Groen van Prinsterer en da Costa zouden
wel niet direct hebben meegedaan maar toch het pogen ondersteund, misschien ook
wel soms door al te veel ‘principes’ belemmerd. Zoo was men toen waarlijk niet arm
aan krachten en talenten. Toch kwam er niet van. Wie zal zeggen waarom? Haperde
het aan moed of ondernemingsgeest? Speelde het individualisme in de réveilkringen
een rol? In elk geval: er kwam niet van.
En nu: daar liggen ze voor ons: Stemmen des tijds. Maandschrift voor christendom
en cultuur. Hoeveel is er veranderd! Al de notabele mannen die ik daar noemde
werden toen door de heerschende richting beschouwd, en gevoelden zich ook, als
buiten den stroom des tijds. Nu voeren in Nederland de ‘christenen’ den boventoon
en rijden op de hoogte. Het is karakteristiek - en
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naïef - hoe triomfantelijk de redactie èn in haar prospectus èn in 't program van
catalogisatie in afl. 1 woorden aanhaalt waarin Busken Huet de ‘christelijke pers’
zijner dagen op zijde zette. Dit gaat nu niet meer: - maakt plaats voor de christelijke
pers; of liever dat behoeft niet meer, zij is een heerschende macht. En zoo komen
ook deze Stemmen des tijds allerminst uit schuilhoeken; zij het dan ook van zijden
vanwaar men ze voor 50 jaren niet verwacht zou hebben. De lijst der redacteuren
vertegenwoordigt het Protestantsche deel der politieke coalitie die ons regeert. Die
redacteuren heeten: - nu ja, zij dragen zeer honorabele namen, maar zij heeten toch
niet Beets of mevr. Bosboom.
Ik sprak daar van de politieke coalitie. Toch schijnt het nieuwe tijdschrift niet op
politiek aan te sturen. Het wil de geestelijke eenheid van de Protestantsche rechterzijde
uitdrukken. Dat de coalitie tusschen hen die de Borromeusencycliek volgen en hen
die er door veroordeeld worden slechts een eenheid van belangen zijn kan, is toch
wel duidelijk. Doch de Protestanten van rechts houden althans een zekere hoeveelheid
van gemeenschappelijke dogma's bijeen, zoo zegt men. Doch brengen die dogma's
ook eenheid van bedoelen en gevoelen mede? Al meer gaan velen daaraan twijfelen.
Doch niet de redactie der Stemmen des tijds. Hare predikanten (7 van de 11) en
juristen, haar doleerenden, confessioneelen, ethischen, handhaven nog de diepere
geestelijke eenheid der orthodoxie. Indien zij daarin dwalen, gelijk ik meen, dan is
hun illusie toch nobel, en verdient hun pogen met hoogachting te worden begroet.
En, of het een illusie is, dit zal mede uit den uitslag van hun poging tot samenwerking
blijken.
Zij willen dan ‘christendom en cultuur’ bevorderen. Deze taak is des te zwaarder
omdat zij in onze samenleving geen of geen noemenswaardigen achtergrond heeft.
De meeste ‘christenen’ ten onzent stellen weinig prijs op kultuur, als zij behalve de
‘christelijke pers’ iets lezen is het meestal Marie Corelli! Onze beschaafden
daarentegen willen niet veel van christendom weten. Eigenlijk hebben wij over 't
geheel weinig kultuur, als wij daaronder verstaan het leven in een geestelijke
strooming, het bezit van algemeene inzichten en streven naar idealen. Ongetwijfeld
beschaafde, zelfs verfijnde vormen, artistieke zin, wetenschappelijke kennis zijn bij
ons niet schaarsch,... maar wat men kultuur noemt? En dan christelijke? Daarom:
alle eer den mannen die daarvoor opkomen.
De vraag waarop hun werk, dat men na een paar afleveringen
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nog weinig kan beoordeelen, het antwoord zal moeten geven is: hebben zij een
eenparig, helder, vruchtbaar inzicht in hun taak? Daarbij is stellig noodig de groote
spanning te gevoelen tusschen Christendom en kultuur, èn in hun wezen èn in hun
historische, ook hedendaagsche vormen. De predikanten, die hier aan het woord
komen, zullen toch wel eens preeken dat de kultuur haar oorsprong had in Kaïn's
geslacht; het oorspronkelijk evangelie kweekte het gevoel dat deze wereld zoo haast
voorbijgaat, zoodat er voor kultuur oog noch hart was. Is een positieve verhouding
tusschen beide zoo gemakkelijk te vinden? Is zij wellicht al gevonden? Wij eischen
ook dit terrein op voor Koning Jezus. Is de vraag ongepast: hoe doet gij dit? Zeker
er zijn zeer goedkoope manieren om het te bewerkstelligen. Men heeft de woorden
‘christendom en kultuur’ maar te koppelen, van 't eerste een adjectief te maken:
christelijke kultuur. Ziedaar, c'est simple comme bonjour. Men kan ook gebruik
maken van het eminent vernuftige verzinsel der ‘gemeene gratie’, en de geheele
kultuur onder dit etiket bergen. Of wel, men kan eerlijk en kundig de problemen der
kultuur onder de oogen zien, en erkennende dat zij onoplosbaar zijn er voor pleiten
dat de kerkleer of de ‘geloovige’ beschouwing er het antwoord op geeft. Het zal een
40 jaar geleden zijn dat een Nederlandsch predikant een open brief schreef in het
Latijn aan paus Pius IX; als antwoord kreeg hij een Catechismus Romanus; daar was
reeds alles in weerlegd. Doen Protestanten nooit iets dergelijks?
Ik behoef wel niet te zeggen dat ik op geen der aangeduide wegen heil verwacht.
Alleen die behandeling van christendom en kultuur schijnt mij toe vruchtbaar te
kunnen zijn die vollen ernst maakt met de kultuur, mede door deel te nemen aan het
leven van onzen tijd. Men moet er niet alleen tegenover staan; Schleiermacher is hier
een voorbeeld die tot de beschaafden onder de verachters der religie kon spreken
omdat hij met hen stond op den gemeenschappelijken bodem der romantiek. Zoo
moet de christen waarlijk niet de geestesstroomingen zijner dagen herleiden tot
stellingen die hij dan weerlegt. Stellig hij moet evenmin in zijn tijd opgaan, alles
aanvaarden wat aan de orde, wat in de mode is. Juist omdat hij als christen een leven
kent boven en buiten den tijd kan hij in zijn eeuw geestelijk ziften, die christelijke
tact aan den dag leggen noodig bij het ‘onderscheiden der geesten’. De ‘geest der
eeuw’ is de onze niet; toch staan wij er niet louter, als Da Costa, met ‘bezwaren’
tegenover; wij aanvaarden wat mede van Gods wege tot ons komt en ons iets te
zeggen heeft. Zoo geven wij ons geloof
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niet prijs aan wind en golven; met het geestelijk bezit dat God ons in dit geloof
schenkt willen wij onzen tijd leeren verstaan, bestrijden, behoeften vervullen, ons
deel hebben aan de overwinning der wereld.
Hoe het nieuwe tijdschrift in dezen zal staan, is nog niet uit te maken. Onder de
namen in de redactie spreekt vooral, in den door mij gewenschten geest, die van Dr.
Slotemaker de Bruine. Hij heeft steeds de behoefte getoond om op zijn gebied, het
sociale, het zich moeilijk te maken, geen gereede oplossing aan te bieden. Wat meer
is: het ‘sociale’ gevoel onzer dagen is ook het zijne. Zoo verricht hij vruchtbaar en
gezegend werk en stelt zijn groote gaven in dienst niet van een partij maar van de
christelijke geloofspraktijk: welke misschien nog wel iets anders is dan ‘de
antirevolutionaire praktijk’ welke Mr. Anema (I 95) als geneesmiddel aanprijst aan
een jong, alsnog dissentieerend, jurist, die dan in genoemde practijk bevrediging zal
moeten vinden voor ‘een vlijmscherp verstand en een warm hart’? Waar ik alzoo
aan Dr. Sl. d. Br. vol vertrouwen schenk, wil dit niet zeggen dat ik dit vertrouwen
aan zijn collega's onthoud. Zoo toont Dr. Aalders, wiens studie over herlevend
potytheisme de pièce de rèsistance is der twee verschenen afleveringen, telkens dat
hij - ik zeg niet de vragen van den dag met dezelfde oogen beziet als ik, maar - met
deze vragen volkomen ernst maakt.
De geestelijke vruchtbaarheid der Stemmen des tijds hangt er van af of zij naast
oude ook nieuwe dingen uit den geloofsschat zullen vermogen voort te brengen, of
de lezer die ze ter hand neemt niet reeds van te voren de oplossing kent die zij
aanbieden. M.a.w. het is de vraag of zij den tijd zullen leeren verstaan, in den strijd,
het streven, de moeite onzer dagen deelen, en er, op verschillenden toon, een
christelijk woord over doen hooren. Indien dit het geval is, zullen de redacteuren den
dank oogsten van menig vragend en zoekend gemoed.
l.S.
G. Hulsman. Het Ethisch Beginsel en de Ethische Richting. Groningen.
P. Noordhoff, 1911.
‘Laten wij menschen toch den vrede des harten mogen zoeken, waar wij dien vinden
kunnen. Wil iemand den vrede zoeken bij het Roomsch-Katholieisme of bij het
Protestantisme, bij de Orthodoxie of bij het Modernisme, laat ieder toch vrij blijven,
maar...’ (bl. 42) - zoo smeekt, wil, eischt en dreigt deze brochure - maar deze vrijheid
gelde natuurlijk nooit of nimmer ten opzichte van het
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ethisch beginsel; want dat is halfslachtig en innerlijk onwaar.
Nu kan men met een glimlach vragen of dit vooroordeel dus de eerste vrucht is
van de vrijzinnigheid, waarbij de Groningsche predikant Hulsman eindelijk den
vollen vrede heeft gevonden. Welke glimlach erkent dat we allen onze vooroordeelen
hebben, zooals reeds Hildebrand wist in 's Winters Buiten: ‘“Maar weetje wat ik zeg?
Je mot gien beest om zen haar verachten; ik denk dat 't niet past, en dat je der geen
zegen op hebben kenne, zal ik maar zeggen. Je hebt menschen die zijn er zoo keurig
op, kaik! maar ik zeg dat 'et niet past; en ik zel dat zwarte kuitje anleggen, zoo goed
as dat bonte..”
“Maar as 't nou eens een rood kuitje was?”
“Ja, dan most et weg; die brandrooie mag ik niet.”’
Enfin, men moet een mensch zijn ‘brandrooie’ laten, die hij ‘niet mag’. De schrijver
heeft dus het volste recht, niet te sympathiseeren met die ethische richting, die niet
consequent is, wel eens een loopje neemt met ‘Frau Vernunft’, niet eens een
vastbelijnde dogmatiek heeft, en bovendien zich meer verwant voelt aan de orthodoxie
dan aan het modernisme! Van zijn kant weet de ethische theoloog heel goed dat zijn
gemis aan consequentie en vaststaande dogmatiek ergernis wekt, en, trots veelvuldige
toelichting o.a. in voor ieder betaalbare Hollandia-brochures, blijft wekken bij hen
die Luther's: Jede Consequenz führt zum Teufel niet slechts minder dan één, laat
staan honderd, brochures waard, maar zelfs ethisch vinden, en dus innerlijk-onwaar;
terwijl hij, hoewel dit wetende, toch zoo moet doorgaan, omdat hij volgens zijn
geweten niet anders kan. Tot zoover is alles in orde - tenminste voor zoover op deze
zondige wereld ooit iets geheel in orde is.
Doch hiermede is schrijver niet tevreden. Evenmin met het verkondigen van zijn
eisch dat er hervorming moet komen - alsof, trouwens, zich een hervorming laat
commandeeren; alsof 't iets helpt als men dezen eisch laat hooren op den 31sten
October, of laat vergezeld gaan van stellingen als de schrijver doet; alsof ook dit
hervormertje spelen niet spelen met vuur is voor iemand als de schrijver, die het
paradoxaal karakter van het evangelie miskent. Neen, hij gaat verder. Niet alleen
vindt hij wat de woordvoerders der ethische richting, die toch licht zooveel wegen
als Ds. Hulsman, verkondigen: ‘eenvoudig onzin’, wat reeds kwajongens-kritiek
wordt, maar ook tast hij hun eerlijkheid, hun karakter aan (bl. 69). Met zulke
insinuaties zet hij zijn zaak natuurlijk hopeloos zwak.
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Om die dus zeker wat te versterken geeft hij een Tweede Voorrede, waarin heel wat
predikanten en zelfs twee hoogleeraren hunne sympathie voor zijn woord uitspreken.
En bovendien een Eerste Voorrede waarin hij herinnert hoe hij reeds in '97 een
dergelijke brochure, toen ten gunste der andere consequentie, schreef en verder zegt:
‘Veertien jaren liggen daartusschen (n.l. tusschen de verschijning der eerste en tweede
brochure), een tijdperk zoo lang als dat, hetwelk Paulus eersten en tweeden tocht
naar Jeruzalem van elkander scheidde...’
Toen nu de schrijver zelf (anders had ik er misschien niet aan gedacht) me zóólang
geleden dagen te binnen bracht, herinnerde ik me dat hij in dien tijd zich ook tamelijk
druk bewoog op het gebied der letterkunde. Onwillekeurig ging ik naar mijn
boekenkast, en ja, daar stond nog Guy Carlisle, Een zang van geloof en ongeloof
(1894) door G. Hulsman. Ik opende het en las uit Het Geweten:
De reis ging terug van de bergen,
Tot Carlisle's ondergang,
O gletschers! - O alpen! - O meren! De toekomst dreigt zóó bang;
De reis ging terug door Zuid-Duitschland
Langs München, Heidelberg,
O Schwarzwald! - O Neckar! - O bouwval! Des menschen zonde is erg; (bl. 117)

daarna uit Illusies (n.l. van Guy, over zijn aanstaande huwelijksreis met Maud)
‘Samen, de Venus van Milo Maud! wees niet jaloersch! 'k Zal geen Pygmalion worden,
In mijn bruids-amours!
Samen, roemruchtige dooden,
Binnen Père Lachaise:
Thiers, Berlioz, Victor Hugo,
Onder treurcypres’ (bl. 157).

En ik lachte bij mezelven dat evenmin als de schrijver deze prachtpoëzie nu nog voor
zijn rekening zal nemen, hij dit binnen kort deze insinueerende brochure zal willen
doen; en zulks volkomen oprecht en eerlijk, omdat hij, met zijn impulsieve natuur,
dan misschien weer iets anders is geworden, wie weet? wellicht èrg-ethisch.
G.F.H.
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Albert Verwey. Verzamelde Gedichten. Derde deel. Amsterdam. W.
Versluys.
Het gaat niet aan in eene leestafelbespreking een zoo omvangrijk deel levenswerk
‘aan te kondigen’ als ook dit volume van Verwey's Verzamelde Gedichten omvat.
Maar wel mag men de aandacht vestigen op het onverbrokkelde, het ‘geheele’ van
dat werk zelf, op den rijkdom van gedachten-leven in die poëzie neergelegd, en op
den stempel van hollandschen aard dien Verwey's poëzie in den loop der jaren steeds
duidelijker is gaan vertoonen.
K.K.
A. Roland Holst. Verzen. Bussum. C.A.J. van Dishoeck. 1911.
Onder de vele wonderkrachten der waarachtige poezie is er geene zoo wonderbaar
en zoo machtig als die der suggestie. Taalmuziek, die aangeleerd kan worden, en
rhythmische gratie, die een vrucht is van oefening, ziedaar krachtige middelen van
bekoring in de gevoelige handen van den dichter; maar waarlijk poëet, Schepper, is
toch eerst hij die ons zelven nieuw leven doet zien in de natuur om ons, die voor ons
de schepping vervult met de gestalten, door zijn scherpziend oog waargenomen eer
wij ze bespeurden, die aan den horizont ons de blinkende schildknapen van den
zonnegod aanwijst, en ons toon voor toon het lied vertolkt van de insluimerende
avondzee.
Zulk een dichter is Roland Holst. En hij is meer. In den bundel, die thans zijne
verzen vereenigt, heeft hij deze aldus gerangschikt dat eerst de krachtige teekening
van de Jeugd voor het oog van de lezers komt, en daarna hunne geboeide aandacht
wordt geleid langs ‘de zachte velden der Liefde’ om eindelijk te luisteren naar de
fluisterende stem die des dichters langzamen en moeilijken tocht naar de volheid des
levens en de Bevrijding door Scheiding verhaalt, eindigende in die aangrijpende
hymne aan de Eenzaamheid, die troosteloos zou zijn, indien niet juist in de vertolking
van zijn verlangen naar eenzaamheid de dichter zelf de bekentenis had gelegd dat
ook hij aan hare bestaanbaarheid niet gelooft. Immers zijne eenzaamheid is geheel
iets anders dan alleenigheid, en de aangrijpende belijdenis van zijn heimwee zou
nauwelijks zijn gedrukt indien niet de dichter ook aan de stille aandacht van ons,
luisterenden, behoefte had gehad.
Ik behoef nauwelijks te zeggen dat ik van de verzen die zich
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in dezen bundel tot een geheel schikken meer dan een bewonderaar ben, dat ik velen
er van liefheb, en de meesten lees en herlees. In het werk van Roland Holst openbaart
zich de poëzie in haar waren aard: spontaan in hare verwekking, doch in hare vorming
getuchtigd. Dat geeft aan echte verzen hun joy for ever. Zulke liederen zijn als de
dagen van ons leven: steeds dezelfde zon, dezelfde stormen, dezelfde zorgen - maar
door den wisselenden rijkdom der levensverschijnselen is iedere dag weer een nieuwe
dag.
K.K.
P.N. van Eyck. De Sterren. Bussum. C.A.J. van Dishoeck 1911.
Te zelfder tijd ongeveer, dat de Heer van Eyck ons een tweede uitgave van zijn
‘Getooiden Doolhof’ (zie O.E. 1909, IV. 156) schenkt, met enkele gedichten
vermeerderd, geeft hij ons als een merkwaardige tegenstelling tot dien kleurenrijken
bundel dit kleine poëem. Het is eene tragische ballade, dit lied van den pelgrim, het
verhaal van den stillen vereerder der sterrenschoonheid, die al zijn bewondering, al
zijn aanschouwingsvermogen, al zijn mystieke liefde geeft aan de geheimzinnige,
stralende heerlijkheid van het firmament, eerst zich verdiepend - zonder zich te
verzadigen - in de sterrenschittering van den vaderlandschen nachthemel, maar straks
weggevoerd uit dorp en werk en maagschap en gezin door de overmachtige geruchten
aangaande de alles overtreffende glorie van het Zuiderkruis, om - als hij dat is
genaderd - te bezwijken.
In dit gedicht van zeer eenvoudige allegorie - immers een excelsior-lied in fijner
modulatie - heeft van Eyck ons eene zeer uitnemende proeve van zijne dichterlijke
begaafdheid gegeven. Men beseft hoe zwaar des dichters taak was, hoe groot het
gevaar voor eentonigheid, hoe vele de kansen van herhaling of van ‘overschittering’.
Maar Van Eyck heeft het bereikt, daar hij telkens zijnen sterrenhemel nieuw zag,
ook ons dien telkens nieuw te doen zien. In de rhythmische wisseling zijner met
vrijheid, doch keurigheid tevens behandelde balladenstrofe wijzigen zich de gang
en de klank van zijn lied niet meer en niet minder dan de stof zelve vereischt, en
terwijl hij zoo in telkens nieuwe doch nooit gezochte beeldspraak de schoonheid der
sterrenharmonie verduidelijkt, stralen ook die vierregelige coupletten van zijn met
eerbiedige zorg bewerkt poëem, telkens op in stille flikkering als waren het sterren.
K.K.
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Uit het wijde Leven. Verzen van Leo Speet. Krimpen aan de Lek. Uitgever
Meindert Boogaerdt Jr.
Het wijde Leven is de levensverruiming die den jongen, ietwat mijmerzieken, in zich
zelf gekeerden zoon eener tot pessimisme geneigde generatie gewordt door den
omgang met hooger gestemde naturen, door bezielend gesprek en straks door
verheffende contemplatie. Zoo is dus dit wijde Leven de levenservaring van goddank
niet weinige onzer tijdgenooten. Maar juist dit feit stelt aan den dichterlijken vertolker
dier ervaring zware eischen, die Leo Speet voor zich zelven nog verzwaard heeft
door voor de meeste zijner verzen den sonnetvorm te kiezen. Want het sonnet is bij
de uitbeelding van min of meer vage aandoeningen of niet scherp afgeronde
voorstellingen, tergend onhandelbaar in zijne afgepaste afmeting en daarbij is het
verraderlijk in zijne eenheid van bouw, omdat deze den lezer onmiddellijk de zwakke
plekken verraadt, ja ze hem dikwijls van te voren doet vermoeden.
Het komt mij voor dat de onbevredigende indruk dien deze sonnetten ondanks het
natuurlijke van hunnen oorsprong, op den lezer maken, voor een goed deel te wijten
is aan de haast waarmee zij zijn gepubliceerd. Immers die haast, niet tot schiften of
verbeteren geneigd, brengt ook in de eenvoudiger liedjes den Heer Speet tot
openbaarmaking van allerlei klankenspel dat nog wel wat had mogen liggen wachten.
Zoo is het bijv. in ‘Vroeg-blijde dag’. Welk een geweld aan taal en rijm in deze twee
coupletten van het derde liedje
‘Maar de avond viel
met heim geween:
De dag vernielde àl vreugdigheen!
Weê-zorgen krielden dicht dooreen Vroeg-blijde ziel!
Mijn vreugd was heen!

Dit is toch eigenlijk niet anders dan een spel! Rijmen met de middenlettergrepen is
slechts zelden - anders dan als een veel toegepast en gemakkelijk te volgen
gezelschapskunstje - een bevredigend bekoringsmiddel gebleken! En de Heer Speet
vindt toch zeker ook niet dat een taal is als een jas dien men al naar zijn eigen smaak
lang of kort kan doen maken: heim voor heimelijk; maar daarentegen vreugdigheden
voor vreugden?
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Is het verder niet in zonderlinge tegenspraak met de geschetste avondkalmte, als de
dichter dit lied aldus in telegramstijl besluit:
De goede nacht
heeft mij gesust,
Tot zalig-zacht
- Weêr vrede-in-ziel Wat late rust
Me op de oogen viel.

Ik zou dit lied, stellig een der minst geslaagde, niet ter aanhaling hebben uitgekozen,
indien ik niet meende dat het beter dan een van de andere de voornaamste zwakheid
van den geheelen bundel kenmerkte. ‘Nonum prematur in annum’ mag men nauwlijks
meer citeeren. Toch zal ik het nog maar eens doen!
K.K.
Vroege bloemen. Verzen van Joh. van Hulsen Jr. Nijkerk. G.F. Callenbach,
1911.
Ik heb geduldig en getrouw alle verzen van dezen bundel gelezen en ik kan niet
anders dan verklaren dat de kring van ‘wat trouwe vrienden’, aan welke van Hulsen
zijn boekje opdraagt, goed zou hebben gedaan door hem de publicatie te ontraden.
Van Hulsen noemt zijne verzen bloemen die ‘paskens’ open zijn en ‘dies’ nog teer;
hare kelken zijn kleurloos en hare kopjes ‘kijken droef naar dorren grond’. De dichter
koestert de hoop dat dit later wel beter zal worden, al belijdt hij voor het oogenblik:
jong nog
ben ik en toch vol dorheid reeds,
wijl er geen Liefdebeekje kronkelt
dat mij zal laven met haar vocht;

Maar er is naar mijne meening geen reden om te verwachten, dat ook als de schrijver
niet meer ‘vol dorheid’ zal zijn, zijne poëzie zich zal verheffen boven die
middelmatigheid die geenerlei aandoening wekt, tenzij misschien enkele regels in
zijne natuurbeschrijving, die ons toonen dat hij zijn landelijke streek liefheeft, mochten
blijken de elementen te bevatten van zóóveel individualiteit dat zij bij strenge oefening
aan den aandachtigen lezer de verrassing òf van scherpere waarneming òf van
zuiverder uiting der eigene observatie kunnen schenken.
K.K.
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Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende boekwerken:
J.P. van Kesteren. S.J. Wat Jezus predikte. Eene verklaring van het Onze Vader.
(Geloof en Wetenschap, No. 2 en 3). Nijmegen. L.C.G. Malmberg, 1911.
Tooneelbibliotheek. Herman Heyermans, De Meid; Emile Zola, De Erfgenaam
van Rabourdin, vert. d. Louis Landry; Albert de Vries, De Nieuwe Directeur,
De Zoon, Crediet, De Courant, De Journaliste; G. Bernard Shaw, Blanco Posnet's
Ware Gedaante, vert. J. Kuylman; Willem Schürmann, Veertig; J.A.
Simons-Mees, Een Moeder, Tweede Druk, Tooneeluitgaaf. Amsterdam. Maatsch.
v. Goede en Goedkoope Lectuur.
J. Kleefstra. Een vacantie op de Friesche wateren. 2e druk. Id.
Dr. A.A. Fokker. Droeve Moeder n.b. Spaansch v. Francisco Acebal. Amsterdam.
Van Holkema en Warendorf.
H.N. de Fremery. De Gave der Gezondmaking. Bussum. C.A.J. van Dishoeck,
1911.
Ed. Schuré. De groote ingewijden. Schets van de verborgen geschiedenis der
godsdiensten. Vertelling van Filofotos. Amsterdam. W. Meng Sr., 1911.
Thomas Carter. Verhalen uit Shakespeare. Nederlandsch van Dr. Edw. B. Koster.
Met 16 illustraties in kleur. Zutfen. W.J. Thieme & Co.
Mr. Dr. B. Gewin. Dronkenschap en strafrecht. (Christendom en Maatschappij
IV 5) Utrecht. G.J.A. Ruijs, 1911.
Olive Schreiner. De vrouw en arbeid, uit het Engelsch bewerkt door Dr. Aletta
H. Jabcobs. Amsterdam, P.N.v. Kampen en Zoon.
J.D.J. Angenent. Leesboek der Sociologie, Tweede, herziene en vermeerderde
druk, Uitgevers Maatsch. ‘Futura’, te Leiden.
C. de Jong van Beek en Donk. Lilia. Tweede goedkoope druk. Amsterdam.
Scheltema en Holkema's Boekhandel.
De Papendrechtsche Strafzaak. Overzicht en verslag der pleitredenen. Haarlem,
H.D. Tjeenk Willink en Zoon. 1911.
De Roo-Rozen. Serie: 5-7. Réné de Clerq. Gedichten. Tweede druk. S.L. van
Looy.
P.N. van Eyck. De Getooide Doolhof. Tweede druk. (Nederl. Bibl. No. 117).
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De stad aan het veer
Door G.F. Haspels.
II. (Slot)
[Den Haag, 15 September '07]
Mejuffrouw van Overdinge,
Tholen.
Den Haag, 15 Sept. '07.
Liefste Tante.
U weet niet hoe heerlijk het is u zoo te mogen noemen. Want, ziet u, ik heb wel altijd
verschrikkelijk het gemis gevoeld van iemand als u, aan wie je alles kunt zeggen,
maar die nooit gevonden.
‘Nooit? Maar Henriëtte!’ hoor ik u vragen met uw mooie, diepe stem, waardoor
het hooren noemen van mijn naam alleen me reeds goed doet.
Neen, tantelief, nooit. U weet wel: ik heb de liefste moeder, maar mama reikt je
alles aan in een ironische enveloppe. Je volmaakte gezelschapstoon; maar met je
moeder wil je liefst thuis zijn, en niet op gezelschap.
Karel - u kent mijn lief mannie - Karel is een dichter. Dat hij niet uitgeeft, en
practische overwegingen schering en inslag van zijn leven schijnen, doet daaraan
niets af. Hij wil dichter zijn; en dus is hij het. Het dichterlijke is voor hem het hoogere,
diepere; de schoonheid is zijn hemel. Vroeger vond ik dat wel ruim-artiesterig, maar
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toch mooi; nu weet ik door u dat waarheid het schoonste van den hemel is. Karel
evenwel voelt hiervoor niets. Voor hem is waarheid een verzameling feiten, waarvoor
schoolmeesters en professoren hebben te zorgen. Dat waarheid is innerlijke
verlichting, waardoor we ook eerst oog krijgen voor schoonheid - ik kan het Karel
niet bijbrengen. Meneer Driellaert daarentegen voelt er alles voor. Het is zoo aardig
van hem, dat hij zoo trouw bij ons blijft komen, hoewel u, helaas, weg bent. Gisteren
nog kwam hij hier, en daar ik alleen thuis was, genoot ik enorm van zijn gezelschap.
Hij vertelde zoo veel en zoo mooi van Indië - en toen we aan ernstiger dingen
begonnen, vergaten wij heelemaal den tijd.
Doch dit wou ik u niet schrijven, tantetje. Maar over Karel en mij. Och, lief tantetje,
ik houd toch zooveel van mijn grooten jongen, maar als er toch geen sympathie
bestaat in het hoogere! Een huwelijk, waarin dit gemist wordt, is toch eigenlijk geen
huwelijk, maar een samenleven uit minderwaardige motieven. Aan den anderen kant
vindt u het natuurlijk erg leelijk van me, dat ik aan zulke dingen denk, en u hebt
gelijk. Ik voel wel: ik moest vertrouwen dat God alles ten goede zal keeren. U hebt
me dat geleerd, en nu weet ik het zelf ook. Maar eveneens zie ik nu, hoe Karel dit
een lager standpunt vindt, zoo voor boeren en meiden. Kan dat goed gaan, als we
zoo in het essentieelste verschillen? En toch: breken met Karel, ik zou het zóó
verschrikkelijk vinden, tantelief! Wat moet ik toch doen? Hij is zoo'n nobel mensch,
maar dat ééne mist hij. Ook ben ik niets beter geworden, nu ik oog kreeg voor dat
ééne noodige. Maar toch: de waarheid dwingt me ons verschil te erkennen. Wat toch
te doen, tante! Ik dacht al soms: als tante Marie hem eens schreef, of nog liever eens
alleen met hem sprak...
Maar neen, ik ontving reeds zooveel van u; dit mag ik en wil ik niet vragen. Och,
wilt u me het dan ook niet kwalijk nemen dat ik mijn hart eens voor u uitstortte? O,
tante, ik merk al hoe goed het me gedaan heeft.
Ik voel me nu al rustiger. Toe, heb nog maar een
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klein beetje medelijden met uw nichtje. Och, ze is nog zoo jong, nog geen twintig.
Ik denk wel eens: mama had Karel nog wat moeten laten wachten. Doch zie, daar
begin ik, stoutert, weer te klagen. Neen, tante, het is alles goed, zooals u altijd zegt.
Maar het heerlijkste van alles is, dat ik u heb.
Uw zoo liefhebbende
Henriëtte.

[Van huis.]
WelEd. Gestr. Heer Mr. K. van Daveren,
Westeinde. Alhier.
Van huis.
Lieve Jongen. Ik heb je preek gelezen. Je hadt dat heusch niet alles behoeven te
schrijven midden in den nacht. Je hadt het me gisteravond best kunnen vertellen; dan
hadden we het met een kus afgedaan.
Want ik geef je volkomen gelijk: ik speel comedie met die Thoolsche braafheid.
Maar ben je nu een moderne jongen, uit de twintigste eeuw, die daarover ‘ach en
wee’ roept? We spelen allemaal comedie, móéten het doen, en goed ook! Je moet
freule van Doornwijk en mama tegenover elkaar zien. Je reine comedie.
Allerprachtigst! Daarbij is het Nederlandsch Tooneel louter namaak. En zijn freule
van Doornwijk en mama geen echte dames, volkomen correct en gëaccepteerd? Dus
bekeer de heele wereld (in de eerste plaats de zgn. bekeerde) of loop er uit, als je
geen comedie wilt zien.
Rest de vraag: of ik het goed doe. Ja, want ik doe het voor ons samen. Harlingen,
dat voel je ook, zal toch niet gaan. Het spijt me nu zelf, want, naar ik hoor, valt het
mee. Maar het finantieele bezwaar maakt aan alle overwegingen een eind. Met wat
we hebben, krijgen en verdienen, vorm je geen dragelijk inkomentje. En tegen
finantieele tekorten kun je doen wat je wilt: preeken, bidden, schreien, dichten zelfs
- je krijgt ze niet weg.
Derhalve niet naar Harlingen! En jij particulier-secretaris van onzen bovenst-besten
nabob met een dubbel Harlingsch salaris, dat 'n driedubbel wordt omdat je het in

Onze Eeuw. Jaargang 12

168
den Haag kunt verteren, en 'n vier- of tiendubbel omdat het je in de haute finance
brengt!
Dus leve de comedie - en secondeer jij mijn spel nu maar goed.
Och, beste mannie, ik heb ook wel eens van die oogenblikken dat ik geen comedie
wou spelen, en naar ware verhoudingen, ware woorden en ware gevoelens snak.
Maar dat noem ik mijn slechte oogenblikken. Hoor je, snoes, mijn slechte
oogenblikken. Want denk eens even in wat voor een wereldje dàt zou worden, als
ieder net zei en deed, wat hij dacht en wilde. Het werd een hel - en daarbij een
gemeene, of saaie. Nu heeft het ook wel eens iets van een hel, maar dan loopt er
zooveel hansworsterij onder en zooveel comedie, dat een mensch nog kan lachen.
En, heb ik van mama geleerd, zoolang een mensch nog kan lachen, komt hij terecht.
Doch ik scheid uit, anders ga ik me zelf uitlachen over mijn pedante wijsheid.
Dag lief mannie! Tot morgen vier uur. Een kus van
Henriëtte.

[Tholen, 18 September 1907.]
Mejuffrouw Henriëtte Tullingh,
373 Javastraat, 's-Gravenhage.
Tholen, 18 September 1907.
Lieve Henriëtte.
Neen, lieve kind, daarvoor is ons het evangelie niet gegeven, om er vuurtje mee te
stoken. Heusch, je speelt met vuur, als je op deze wijze je religieuse gevoelens gaat
toepassen.
Ik geloof dat het wel meer voorkomt dat menschen, die een begin willen maken
te leven voor God, te hard van stal loopen en hun geloof averechts in toepassing
brengen, maar dan wordt het hun spoedig duidelijk gemaakt dat het zoo niet gaat.
Dien dienst wil ik je nu bewijzen.
Dat zoeken van zielensympathie is al het gevaarlijkste wat een meisje kan doen en voor een meisje, dat haar hand reeds uit vrije beweging aan den man harer keuze
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heeft weggeschonken, bepaald een weinig onbehoorlijk.
Dat liefhebben of veroordeelen van de menschen naar het geloof, dat wij wel of
niet met hen gemeen hebben, is een primitieve, oud-testamentische wijze van
oordeelen, die we, als Christenen, niet mogen vasthouden. Jezus heeft ons geleerd
den naaste lief te hebben zooals hij is, en wie hij ook zij. Natuurlijk geen liefde zonder
strijd en zorg, doch wat ons die zorg moet leeren is: bidden, en als we gebeden
hebben, nog eens bidden. Ben je waarlijk bekommerd over je aanstaande - ik
veroordeel het niet, hoewel ik het meest over mezelf bekommerd blijf - dan moet je
geen raad gaan vragen bij hulpelooze menschen als ik, maar bij God, die ons helpen
kan en om Christus' wil verhooren wil.
Ik geloof ook wel dat het je goeddeed je zondige - want dat zijn ze - gedachten op
mij te werpen, maar daarom is het nog niet goed, en ik blijf er mee rondtobben,
zonder ze te kunnen wegdragen. Zoo iets mag men alléén doen, als men er de zonde
van heeft ingezien, en die dus in beginsel heeft losgelaten. Met oprecht berouw elkaar
de misdaden belijden, en elkaar die vergeven, is zelfs zeer, zéér goed en zulk een
biecht gebeurt te zelden. Zonder dit berouw echter is elk spreken over eigen en
anderer zonden - want samenhang is er altijd - eenvoudig verkeerd. Gaan de dingen
werkelijk zoo als je schrijft, dan is dit ook mijn schuld, en wat me hierin het meest
beangstigt, is: dat ik in dezen mijn schuld niet zie.
Daarom vraag ik je ernstig: je verwart toch nooit hemelsche en aardsche liefde?
Jezus heeft het zoo duidelijk gezegd: in den hemel trouwen ze niet. Het verschil blijft
echter moeilijk aan te geven, zonder één van beide te beleedigen. Misschien zie je
eenheid en verschil het beste in amour en vénération. Of neen: we willen het ééne
woord behouden; we kunnen niet anders, maar bedenken dat die twee soorten liefde
parallel loopen, en parallel moeten blijven. Precies als de rails van een trein. Buig
de rails wat veel naar elkaar toe en je dérailleert. Laat de rails iets te veel uit elkaar
loopen en je dérailleert. Den juisten
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afstand bewaren is hier onverbiddelijk geboden. Evenzeer: beider volkomen recht,
ja onmisbaarheid, voor elkaar erkennen. Maar het eerste is: den juisten afstand in
het oog houden en het laatste blijft: den juisten afstand in het oog houden.
Ik denk dat het je evenmin prettig is dezen brief te ontvangen als het voor mij was
dien te schrijven. Je vader zei eens aan het eten: ‘van alle vervelende corveëen is
waarschuwen de gevaarlijkste, vervelendste en meest nuttelooze - en ook de meest
noodige’. Je vader had gelijk, en tracht het me in dank af te nemen, wat ik je uit liefde
schreef. Groet Karel en je ouders zeer van
je liefhebbende tante
Marie.

[Tholen, 1 October 1907.]
WelEd. Gestr. Mr. L. van Overdinge,
Amelberg.
Tholen, 1 October 1907.
Beste Bert.
Mag ik een beetje met je babbelen? Denken vermoeit maar, en babbelen op papier
ontspant.
Zooeven is Henri weggetuft, en niet zoo.... Doch, laat ik je dat niet vertellen;
hoewel ik het misschien toch doe; je weet nooit vooraf waar een gesprek heenzwerft.
Geloof je wel, dat ik Tholen haast niet meer herkende? Toch was niets veranderd.
Piet, de veerknecht, merkte tevreden op dat ‘de juffer’ weer terug was; de veerketting
rammelde als van ouds; de Eendracht stroomde even fel; de oesterschuiten dutten in
het haventje en op den dijk stonden pakkers hun oesters in tonnetjes te vleien. Hanna
haalde me af, stijf en verlegen als altijd, en als we den dijk zijn bestegen, staat Arie
de Bonk, de wethouder, op zijn witgeschuurde klompen voor zijn pakhuis, en uit
zijn melancholieken groet zie ik dat zijn eenige, Pieter, nog niet is teruggekomen uit
Antwerpen, en daar, zooals zijn moeder me indertijd vertelde, nog ‘in de slik zit met
'n Belsch frommes’. Al meer bekenden groetende, hoor ik
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van Hanna de berichten over mijn patiëntjes. Over dien armen Willem
Niemantsverdriet, die nu al zestien jaar wordt en nog altijd in den kinderwagen zit,
en over Gerritje Stapel, die heelemaal het gezicht verliest, en over nog zooveel
anderen. Als ik mijn eerste kopje thee heb genoten, komt Hanna plechtig belet vragen
voor Antje. Spoedig hoor ik boven een deur sluiten - me verbazend dat je hier weer
zoo je huis hoort leven, heel anders dan in die groote steden, waar je in huis de straat
hoort leven - en daar treedt Antje plechtig binnen. In het bruin merinosje met zwarte
muts, haar half gala àl de tien jaar dat ze reeds boven huist, als onafhankelijk vasal
van den huize. Op het puntje van de stoel gezeten, doet ze verslag van wat er voorviel
tijdens haar stadhouderschap. Met die stem, zoo zacht en zeker als watergekabbel,
en ons bekend sinds onze prilste jaren. De dominee is er geweest, en heeft haar
geprezen dat ze den Bijbel precies in een jaar rondkomt, door bij elken maaltijd één
hoofdstuk te lezen, de moeilijke uit Leviticus, zoowel als de gemakkelijke (!) uit de
Evangeliën. Bij den notaris is er diner geweest, met de familie uit Maartensdijk en
taarten uit Bergen-op-Zoom. In het bestuur der naaischool heerscht partijstrijd, omdat
juffrouw Van Steen de nieuwerwetsche brei-methode wil invoeren, en ik zal, als
presidente, uitspraak moeten doen. Antje wijt deze verdeeldheid aan de ‘elktriek’,
die heel Tholen in opschudding heeft gebracht - en kijkt dan diplomatisch vóór zich.
Ik erken daarop haar brief in Den Haag te hebben ontvangen - een potsierlijk schrijven,
waarin ze me verzocht de Heeren in Den Haag te onderwijzen: dat in Nahum II: 4
‘het Woord reeds waarschuwde tegen de “elktriek”,’ maar dit 's nachts te doen,
evenals de Heer Nicodemus 's nachts onderwezen had, om opspraak te vermijden.
Ik zeg dat de Heeren in Den Haag bij hun plan volharden, en dat een van hen is
meneer Driellaert, die morgen hier komt eten.
Toen hadt je haar moeten zien! Haar perkamenten gezicht wordt zachter, haar
donkere oogjes flonkeren en
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ze roept bijna: ‘meneer Driellaert, de kantonrechter - maar juffrouw, die is allang....’
‘Zijn zoon, meneer Henri.’
‘Hein Driellaert, je zoudt zeggen, de vriend van jongeneer Bert, zoo'n lange, wilde
jongen!’
‘Dezelfde Antje, maar nu breed en.... morgen komt meneer met zijn auto hier.’
‘Met zoo'n ooto? En heelemaal uit Indië hierheen? Zoo'n wilde jongen....
verexcuseer juffrouw, maar....’
Hoofdschuddend blijft ze me aankijken. Ze voelt de fundamenten van den huize
van Overdinge, d.i. van Tholen, d.i. van de wereld, wankelen, en moet ze mij
verdenken van medeplichtigheid? Ze vermoedt misschien iets, weet wellicht iets want het is koddig zooals oude juffrouwen alles weten - maar ik acht den tijd voor
confidenties nog niet gekomen, en zeg: ‘Och, Antje, het is alles nog onzeker. Het
gaat dikwijls zoo anders dan we denken - maar het gaat toch goed.’
‘Dat zegt juffrouw wel: je verwacht het uit het Zuiden en het komt uit het Noorden’.
Toch zucht ze, als ze de sessie opheft.
In één ding heeft ze gelijk: Tholen is in rep en roer. Zij schreef me in dien brief
dat Tholen in twee partijen was verdeeld. Nu zijn er al vier: Draaiers contra Vasten
en Steenbergers contra Directen. De eersten heeten naar de toekomstige brug over
de Eendracht; de tweeden naar de richting van den trein, òf over Steenbergen en de
Klundert òf direct. Hieruit volgen weer nieuwe partijformaties, als Draaiende
Steenbergers contra Vaste Steenbergers, enz. enz. Die laten nu een stortvloed van
Ingezonden Stukken regenen in de Oprechte Tholenaar, die, bijna geregeld met
Bijvoegsel verschijnend, zoo welvaart, dat, naar verluidt, al die partijen er aan denken
een eigen blad op te richten.
Alles draait om de electrische. Een buitengewone bestuursvergadering van de
naaischool is noodig geweest.
Ik denk daar te moeten beslissen over de nieuwerwetsche breimethode, zooals
Antje me heeft gewaarschuwd. Zoo staat ook op de convocatie - inderdaad gaat het
om de
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electrische. Om de vraag nl. of onze kinderen mee zullen doen aan den allegorischen
optocht, en of ze 's avonds mee zullen doen aan de serenade, met of zonder lampions
in de hand, de lampions op eigen kosten, op kosten van de school, of van het bestuur.
Ik zwijg, merk op dat de Draaiers vóór den allegorische en tegen de serenade zijn,
en derhalve de Vasten tegen den allegorische en vóór de serenade, dat de Draaiende
Steenbergers zijn vóór de serenade met lampions en de Vaste Steenbergers zonder
lampions, enz. enz., en voel dat van mij de beslissing wordt verwacht.
Ik geef daarop tamelijk uitvoerig mijn meening over de nieuwe breimethode, en
vraag ten slotte of het niet het beste is de kwesties over den allegorischen optocht te
laten rusten, tot het vaststaat dat de electrische trein komt. Dit koudwaterbad drijft
wel de vergadering spoedig uiteen, maar is me niet in dank afgenomen. Hanna komt
me den volgenden avond beduusd vertellen hoe de bakkersvrouw gezegd heeft, dat
er in de courant tegen ‘ons juffrouw’ geschreven wordt, vinnig, door alle partijen.
Zooals op die vergadering, gaat het overal. Je zoekt Willem Niemantsverdriet en
Gerritje Stapel op, maar hun moeders vergeten hun kinderen voor het laatste nieuws:
dat de trein onder zee door zal gaan naar Londen. Je komt bij Jansen, den blikslager,
en de rustige, oude zwijger negeert volkomen wat je hem ter reparatie brengt, maar
profeteert Tholen's bloei of totalen ondergang, al naarmate de trein over Steenbergen
zal komen of niet. Kortom, heel Tholen is geëlectriseerd; men heeft maar één ding
meer lief en dat is de eigen opvatting in zake den trein; en zelfs Antje is er den
geheelen dag mede bezig, al is het in het negatieve.
Och, Bert, het is me alles zoo miniatuur geworden miniatuur Tholen en mijn liefde
er voor; miniatuur de verhoudingen en hun gewicht; miniatuur alles en allen. - Dat
was het waarom ik Tholen niet meer herkende. Heeft vader, hebben wij allen geleefd
tusschen zóó krielkleine
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dingen? Zal ik, ééns er uit geweest, ooit weer aan die pietepeuterigheid wennen?
Henri's komst was een triomf; aan den stoet die zijn auto omringde, ontbrak slechts
muziek. Antje was roerendhartelijk; behalve als ze om de ‘elktriek’ diplomatisch
wou doen, dan was ze allerkoddigst. Ons huis werd 's middags bestormd door
Draaiers, Directen, Steenbergers enz. enz. De meesten deden alsof ze mij iets te
vragen, te zeggen hadden, en slechts een enkele was eenvoudig en onnoozel genoeg
om zijn zotternij kalm uit te stallen. Wat hebben we gelachen - en tusschen beiden
geneerde en ergerde het me, dat Henri onze Tholenaars zóó zag.
Aan tafel genoot ik van het sameneten. Vindt je dat ook zoo intiem en mooi om
te zien? Weet je nog hoe moeder de vork ineens kon neerleggen, en tersluiks kon
gaan rondkijken? Vader, wat maakte die van het tafelen een hooge levenskunst,
terwijl hij toch zoo matig in alles was! Dora liet zoo snoezig haar vorkje tusschen
de gerechten rondscharrelen, en jij bouwde er kasteelen van met vijvers van jeu, om
dan rips-raps ineens alles te doen verdwijnen. Henri herinnerde zich alles nog zoo
goed, ook elk plekje van ons huis, en elk meubel. Toen gingen we wandelen. Het
begon te schemeren, en het jonge olmengroen deed ongemeen fleurig tegen de oude
kerk in het plantsoen. Van de wallen zagen we de Eendracht paisible gaan door de
weiden - en het opkomende donker maakte het zoo geheimzinnig en zoo vredig. De
silhouetten der boomen stonden zwart en zwijgend tegen den grijzen hemel, en boven
ons hoofd pinkelden de sterren.
‘Zulke avonden heb je niet in Indië,’ zei ik.
‘Hoe bedoel je dat?’ Hoe klonk dat verschrikt en moedeloos! En ineens wist ik
weer, wat me telkens angstig maakt. Daar was het weer, dat onbekende. Onbekend
land - heele woestijnen tusschen ons. Soms denkt hij er niet aan, laat zich gaan, vertelt
en ik volg met belangstelling, en ineens zwenkt hij op zij, verdwijnt, en ik sta alleen
in de woestijn. Ik had gehoopt dat het met ons intiemer worden zou weggaan; maar
het komt terug, en al sterker.
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Ik wil het natuurlijk van niemand weten dan van hem, maar hij kàn het niet zeggen,
hij kàn niet. Al was het erg - wat het misschien niet eens is - ik zal hem niet oordeelen.
Ik vergeet nooit hoe moeder eens zei tot mevrouw Steggers, toen ze kwam fariseeuwen
over Ds. Nieuwhoorn, die zich zoo had ontgaan: ‘laten we bidden dat God ons blijft
bewaren, dat we niet in dezelfde zonde vallen; wij zijn niets beter dan die ongelukkige
man’.
Maar altijd te stuiten op geheimen, is doodelijk voor de liefde. Tenminste voor de
mijne....
Het werd een penibele terugwandeling en een moeilijke avond.
Zie, Bert, nu heb ik toch gebiecht. Ik heb den geheelen nacht wakker gelegen en
om licht gebeden. Maar ik kan nog niet breken met Henri. Ik houd zoo van hem. Hij
is zoo goedhartig, vriendelijk, flink. Zoo heelemaal een man. Ik voel me zoo veilig
bij hem - totdat ineens de angst me overvalt. Dan is hij een vreemde voor me, voor
wien ik bang ben.
Bert, bid toch voor me. Dat ik toch rustig mag worden. Want zoo geslingerd
tusschen liefde en angst, mag ik me niet aan Henri verbinden. Hij is zoo nobel en
ridderlijk voor mij; voor mij in alles zijn mindere. Maar dat ééne, dat als het komt
het éénige is - ik kán er niet over heen.
Ja, ik heb er me over heen gezet. Van ochtend heb ik met hem door Tholen gewandeld,
en hij was verrukt over de architectuur van onze oude kerk, die hij als jongen alleen
vervelend vond, en alleraardigst tegen alle menschen. Aan de koffie kwamen er
groote brieven voor hem uit Indië, zakenbrieven. Platte gronden en rapporten van
een groot koffieland, dat hij dacht te koopen voor rubbercultuur, want in zijn concessie
kreeg hij een zwaar hoofd, nu de inschrijving mislukt was. Ik vertelde hem wat
meneer Borgers, die vriend van vader, altijd zei: ‘als Onze Lieve Heer iemand wil
straffen, laat hij hem land koopen’.
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Even lachte hij hartelijk en bromde op de Hollanders, die nooit iets durven. Hij deed
toen precies als Sam Tullingh, en ik kuste hem hartelijk. Maar later was het er weer...
Trein of geen trein, wat meer of minder geld, wonen in Tholen of den Haag - alles
valt weg bij dit ééne: heb ik hem lief of ben ik bang voor hem?
Bert, heb geduld met je zusje, en bid dat ze geen dwaasheden doet. En dit doe ik
zeker, zoolang ik mijn rust niet terug heb. Maar ik twijfel niet, of God zal het stil
maken om en in me. Bij Jezus is het altijd stil, zelfs op Golgotha. En de Goede Herder
zal zijn schaapken wel weer vinden. En als Hij me weer gevonden heeft - wie weet
of ik dan Henri ook niet voor goed heb gevonden. Want hij is toch zoo goed, en
verdient gelukkig te zijn.
Je liefhebbende Marie.

[Van huis.]
WelEd. Gestr. Heer Mr. K.J. van Daveren,
27 Westeinde, Alhier.
Van huis.
Neen, Karel, dat gaat niet langer zoo.
Ik heb je mondeling en schriftelijk verklaard dat ik er voor bedank in Harlingen
fatsoenlijk te gaan hongerlijden - en daar kom je mama triomfantelijk vertellen dat
morgen je benoeming in de Staats-Courant komt. Mama en pa natuurlijk in de wolken.
Maar ik heb hen weer op beganen grond gebracht.
Verder heb ik je even duidelijk aangewezen, waar ons fortuin ligt. Uit pure
opoffering ga ik weer met hem rondvliegen in zijn auto - want je weet: ik heb het er
altijd koud, en koû is mij precies hetzelfde als armoede - en jij schrijft me stekelig
over mijn autosport. In plaats te erkennen dat ik me opoffer voor onze belangen, in
plaats uit mijn afwezigheid tot het inzicht te komen, dat wij iets meer waard zijn dan
dat Harlinger baantje, blijf je halstarrig je daarop blind turen, ga je met mama en pa
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samenzweren en feliciteert mij in een opgewonden briefje dat je over mijn toekomst
hebt beschikt, tegen mijn advies in.
Neen, beste jongen, zoo gaat het niet.
Leve de vrijheid, en als je me van middag om vier uur komt vertellen dat je bedankt
hebt voor het Harlinger baantje, dan ben je heel welkom, en zal er een aandoenlijke
verzoeningsscène volgen.
Maar hoor ik dien keten achter je aanrammelen, dan vrees ik dat ik bang voor je
word, als voor een boeman, en hoofdpijn krijg, en direct naar mijn kamer zal moeten.
En je weet: als ik hoofdpijn heb, kan ik niemand bij me velen, zelfs mama niet. En
ook, dat pa dan zoete broodjes bakt, als eenige remedie tegen mijn hardnekkige
hoofdpijn.
Ik geef toe: zoo'n kwaal is lastig - doch we hebben allemaal onze gebreken, zegt
tante Marie.
Maar je zult geen boeman zijn. Daarvoor ben je te verstandig en te flink.
Kom dus mijn knappe Karel, en laten we dat lek in ons schuitje fluks kalefateren.
Ik heb je meer lief en zorg beter voor je, dan jij dat doet. Als je dit begrijpt, zie je
ook in dit koude episteltje een kus van
Henriëtte.

[373 Javastraat, 3 Oct. '07.]
WelEd. Geb. Heer. H. Driellaert,
Hotel Ouden Doelen, Alhier.
373 Javastraat, 3 Oct. '07.
Beste Henri.
Wien wijsheid ontbreekt, zoeke ze bij iemand die van de zaak, waarover het gaat,
niets afweet.
Daarom kom ik bij jou raad vragen.
Want Henriëtte is stout, en Sam en ik hebben, als respectabele ouders, niets over
haar te zeggen.
Je weet: Karel is benoemd tot griffier in Harlingen; en Henriëtte wil er niet heen.
Ik houd van Karel; jammer voor hem, want dat
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beduidt dat ik de traditioneele schoonmoeder voor hem zal worden. Karel is ook
best; veel beter dan mijn Sam was, in hetzelfde stadium. Dus Karel wordt reuzen-best.
Henriëtte verdiende dat hij haar liet loopen, maar de stakkert is verliefd - enfin,
je begrijpt, je collega blijft hopen.
Sam en ik zijn zoet, als rechtgeaarde ouders, en zoo hebben we een lief
huishoudentje, dat vat je.
Marie is bijzonder lief voor Henriëtte, maar weet niet half hoe 'n stout nest haar
‘nichtje’ kan zijn, en heeft bovendien licht zooveel verstand van opvoeding als Sam
en ik samen; dus kan zij ons niet van raad dienen.
Maar jij, sportsman en levensbouwer, jij kunt haar het best de ooren wasschen.
Kom haar halen, stap met haar uit in een wildernis, plaats haar voor het dilemma:
òf met Karel naar Harlingen, òf eenzaam op den landweg achterblijven en nooit meer
in je auto zitten. En werk dit plan punctueel uit!
Als je auto daarop weer voor onze deur stilstaat, heb ik òf een zoete dochter
gekregen, òf krijg ik een zoete dochter. Want Henriëtte doet geen romantische
dwaasheden, daarvoor is ze, als een typisch modern meisje, veel te berekend. Als jij
van haar wegrent op dien eenzamen landweg en met je auto wegvliegt, moet zij op
haar voetjes naar het naaste station wandelen. En onderweg komt ze tot de overtuiging
dat het verstandig is zoet te worden.
Kiest ze direct eieren voor haar geld, dan moet je heel plechtig haar belofte in
ontvangst nemen, en heel plechtig haar belofte in onze handen komen neerleggen.
Want pas op, dat ze je niet met een halve belofte of een uitvlucht in de luren legt.
Henriëtte is een waardige dochter van haar zondige moeder, die zonder eenige moeite
elken man om haar vinger windt, en van Onzen Lieven Heer alleen daarom een
barmhartig oordeel hoopt, omdat ze haar kunstvaardigheid alleen op Sam toepaste tenminste alleen op Sam heelemaal.
Toe, Henri, help ons. Als ik kon schreien, schreide ik nu. Maar ik ben met lamheid
geslagen. En mijn arme
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Sam heeft zoo'n verdriet. En door dat stoute kind, waarvan ik toch zoo zielsveel
houd. Och, Henri, laat ik nu niets meer zeggen. Jij en je auto moeten ons helpen heusch: God zal je er vriendelijk om aankijken.
Je arme Lize.

[Den Haag 3/9 07.]
WelEd. Geb. Heer M. Hassert
Directeur der Suikerfabriek, Manigoemboer,
Java (O.I.).
Den Haag 3/9 07.
Amice.
Je hebt mijn telegram: ‘Koop tegen elken prijs’ natuurlijk ontvangen, en het koffieland
Soeraredjo in dus mijn eigendom.
Je bezwaren - dat f 600 per bouw ruim betaald is, dat het nog moet blijken hoeveel
van die 1775 bouw geschikt zijn voor hevea-cultuur, en dat de taxatie der over te
nemen gebouwen voor f 41500 ruim hoog is - kan ik wel deelen.
Maar je vergeet er tegenover te stellen dat de Hollanders eindelijk eens voor iets
voelen, nl. voor rubber. Willen ze jong doen, ze fietsen in dit pannekoeksland; in
een tuf zitten is deftig, en in een viegje met gummi-band nog behoorlijk. In elk geval
zien de goochemerts dat je alleen op rubber fatsoenlijk door het leven rolt, en ze
vertellen elkaar dat straten en wegen ook van rubber zullen worden. Dus vragen ze
naar rubber - en ze zullen rubber hebben. Sommigen denken dat de rubber hier al
zijn bloeitijd heeft gehad. Nonsens. De Hollanders zijn langzaam - het duurt lang
voor ze ergens toe komen; het duurt lang voor ze er van terugkomen. Dus, ça ira. Nu
nog niet eens meegerekend de kans dat ik buitenlanders met Soeraredjo gelukkig
maak voor f 1000 per bouw, een behoorlijke prijs voor vreemde naties.
Voor je weet wel zend ik de maandelijksche remise. Ik zal deze zaak voor goed
setteln. Want ik heb trouwplannen en de familie van mijn aanstaande zijn te deftige
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Hollanders, dan dat zij hiervan iets zouden begrijpen. Maar ik zal het goed in orde
zien te krijgen.
Hoe gaat het Elze? Gaat ze met de bendy nog wel eens door de kampong, en klimt
ze met Cora nog dikwijls den berg op? Groet haar zeer van me!
Jongen, ik zou zoo graag Indië weer eens terugzien. Kom er ook wel een keer maar voorloopig te druk. Die trein zal wel niet komen. Daar wilde zich nu letterlijk
de heele wereld mee bemoeien! Je kunt hier in Holland niets doen, of je moet aan
iedereen gaan vragen: U vindt het toch wel goed, uit moreel, uit financieel, uit
artistiek, uit nationaal en uit weet-ik-wat voor oogpunt?
Enfin, Holland is alleen Holland door Indië.
Addio.
Henri Driellaert.

[Amelberg, 5 Oct. '07]
Mejuffrouw M. van Overdinge,
Tholen.
Amelberg, 5 Oct. '07
Liefste Zus. Want dat ben je nu. Oneindig dierbaarder dan Dora op het oogenblik,
omdat ik zoo met je lijd, omdat je op het oogenblik mijn ‘Schmerzenskind’ bent, en
die zijn ons de liefste.
Dat ik veel voor je bid en voortdurend deed wat je me vraagt te doen, blijkt wel
hieruit dat ik je zoo begrijp. Het was heerlijk en verschrikkelijk - die combinatie is
je zeker niet vreemd - dat ik dadelijk je angst voelde. Hoe kleuriger en snaakscher
je de partijen van Tholen teekendet, en hoe warmer je onze oude, mooie herinneringen
schilderdet, des te zekerder wist ik dat die daarom alleen zoo helder naar voren
kwamen, omdat ze gezet waren op een donkeren achtergrond.
Ik hoorde onder het lezen voortdurend:
De snikken, die mijn boezem openreten,
Ik heb ze, fier gelijk een man bedwongen;
En dan - ik zal hem nimmermeer vergeten,
Dien wanhoopstijd - dan heb ik luid gezongen.
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Het was me soms of ik al gelezen had, wat ik ging lezen, alsof mijn eigen angsten,
die ik in bezorgdheid je als had toegezonden, tot mij terugkwamen, En een dubbel,
toch één, gevoel van medeplichtigheid èn onvermijdelijkheid hield me lang
geparalyseerd, met je ten einde gelezen brief in de hand.
Medeplichtig voelde ik me. Want ik heb niets willen doen, je in vrijheid laten
geworden - en wat je in vrijheid laat geworden bij die je lief zijn, neem je voor je
rekening.
Maar ook het onvermijdelijke voelde ik. Want ik moest je vrijheid uit liefde
eerbiedigen, moest je zelve de ontdekking laten maken, die je ongetwijfeld zoudt
maken. Op een berg moet een dal volgen, op een actie een reactie, en op je rustig
besluit het te zullen probeeren met Henri moest volgen de vrees, of het wel zal gaan
met Henri.
En hiermede ben ik au bout de mon Latin - en mogelijk aan het begin van een
lange ellende.
Want alles wat je deedt, is goed; maar wat je doen móét, och wist ik het, wist ik
het!
Dat je zonder te vragen Henri categorisch hebt gevraagd dat hij zijn leven in Indië
voor je zou blootleggen - en dat je uit zijn pertinent ontwijken zooveel angst hebt
gegaard, ik voelde het aankomen. Ook ik heb het hem op dezelfde wijze gevraagd
en met hetzelfde resultaat.
Toch blijft hij mijn vriend, dien ik liefheb zooals hij is, bij wien ik wel wat mis,
maar bij wien ik het gemis vergeet door hetgeen hij geeft.
Kan een huwelijk zulk een dagelijksch gemis dragen?
Wij zijn groot gebracht met het axioma dat een mensch alles mag mislukken
behalve zijn huwelijk en zijn gemeenschap met God. Bij vader en moeder, en ook
bij Dora en Appelius, hebben wij de realisatie van het axioma gezien. Wij kwamen
zoover nog niet. Was het misschien een ideaal en geen axioma, waarmee wij zijn
opgevoed? Misschien gelukkige uitzonderingen, slechts voor Zondagskinderen
weggelegd? Of moeten we het ideaal hooghouden - coûte que coûte?
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Als ik voor mij daarop van harte ja zeg, is het misschien hoogmoed, dien ik voor
deugd aanzie?
Doch ik draafde reeds ver genoeg door, om te laten zien hoe volkomen ik je
onuitgesproken stelling onderschrijf: in het huwelijk geen geheimen voor elkaar,
geen levensperioden waarover niet mag gesproken worden.
In de maatschappij moet wel comedie zijn en compromis, en bestaat de fijne
omgang voor een goed deel in verzwijgen, in bedekken, in niet-weten, in tevreden
zijn met wat voor het grijpen ligt. Dat kan een prachtig, zelfs ernstig spel worden,
waarmee we welbehagen en vrede voor onszelf winnen, en onzen naaste een sfeer
van welleven verschaffen kunnen.
Maar het huwelijk, hoewel het hiervan niets wil missen, eischt en geeft meer. Dat
intieme, innerlijke samenleven, dat ook waar het zwijgt niets verzwijgt, en waar het
spreekt alles zegt, dat complete leven, waarvan de maatschappij niet weet, en de
ingewijden danken dat het oneindig groot en elken dag nieuw en altijd onuitsprekelijk
is.
Ondertusschen is het de dwaasheid gekroond dat ik, de verstokte celibatair, een
dithyrambe schrijf over het huwelijk.
Dus, had ik je pen, ik teekende liever een pendant van de Thoolsche partijen in
onze Amelbergsche.
Maar, al kon ik het, ik ben teveel in onze kwestie's gemoeid, om over het
tragisch-komische er van hartelijk genoeg te kunnen lachen.
Je weet, toen ik me te Amelberg vestigde, ried Lize Tullingh haar broer, Willem
Lepelaer, zich met mij te associëeren. Maar Willem bouwde een berg van bezwaren,
onoverkomelijk. Wat me eerst verwonderde - want in Tholen en aan de academie
hadden we het samen altijd goed kunnen vinden. Spoedig zag ik het: hij was le mari
de sa femme. Zij was hier al gedoopt De Gouverneur-Generaalsche, en hij Het
Offerlam; maar door mijn komst zijn ze al verder gegaan in die richting. Je weet:
met Co en mij is ‘die alte Geschichte’ gebeurd. Eerst wou zij
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niet, toen wou ik niet, en Willem Lepelaer is haar ‘in den Weg gelaufen’. Maar
Willem speelt hoogstens tweede viool, en zij wil minstens het orkest dirigeeren en
tegelijk alle solo's zingen. Onze notaris zei me onlangs: ‘Weet je wat onze
Gouveneur-Generaalsche nu wil? Ze heeft het Opperwezen doen weten dat zij
desverlangd met alle genoegen zijn plaats een tijdje wou innemen.’
Tegenover mij speelt zij het slachtoffer van mijn trots.
Mijn cliënteele - ik heb ze haar man afgetroggeld.
Toen ik diâcre de l'Église Wallonne werd - nu al het onschuldigste wat een Mr.
kan worden - deed ik dat om hem er uit te bonjouren. Regent van het Gasthuis - dito.
Raadslid nu onlangs - iets, waarvoor je in zoo'n provinciestad niet kunt bedanken,
wil je niet den zonderling spelen - dito, dito.
Ondertusschen: Willems cliënteele verloopt, niet ondanks, maar omdat zij hem
op de onhandigste wijze pousseert, waardoor hij een beetje de risé wordt van het
publiek. Doch haar veldheersblik ziet het gevaar; Willem bedankt voor zijn postje
als diâcre; wordt huisvriend bij Ds. van Dam, die met den pastoor en de buitens hier
de lakens uitdeelt in de politiek, en kleurt in den raad zoo langzamerhand blauw bij.
Kom ik nu bij hen, wat ik natuurlijk blijf doen, meer zelfs dan eerst - Co verzuimt
nooit om de zooveel minuten een blauwen term te plaatsen, die het allergekst doet
in hun milieu, en waarnaar Willem schichtig kijkt. Herinner ik haar lachend dat zij
in het begin mij verbood naar ‘de boerenkerk van Ds. van Dam’ te gaan en gebood
alleen met onvervalschte witten mij op te houden - zij zwijgt, als een
bovenaardsch-geduldig slachtoffer.
Nu zou je kunnen lachen om de comedie, en Willem van harte gunnen, waar het
om te doen is, het blauwe wethouderschap met pensioen in vooruitzicht; misschien
ook een kamerzetel mettertijd - ze hebben beiden geen fortuin en zijn verdiensten
kunnen niet groot zijn - als er geen tragedietje achter stak.
En dit is: dat ze mij wethouder willen maken. Ik voel
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het aankomen; de blauwen en witten zijn even sterk in den raad; ik sta er buiten, en
heb het vertrouwen.
Owee, denk je dit nu in! Co, die vindt dat het kopje thee dat ik drink en de sigaar
die ik rook hun diefelijk ontstolen zijn, Co is instaat zich voor goed en onherroepelijk
te compromiteeren als dit werkelijk gebeurt.
Wat doen? Mijn mooien werkkring, waarin ik me gelukkig en dankbaar gevoel,
eenvoudig weggooien? Of, als ik zie dat Willem in den raad met eenige nagepraate
machtspreuken den boel scheef zet, hem zijn gang laten gaan? Het was te gemakkelijk
om ook goed te kunnen zijn. Maar op je post, waarop God je geplaatst heeft, je plicht
te doen is gewoonlijk het allermoeilijkste. Den weg te wandelen door je geweten je
aangewezen, wat is eenvoudiger? Maar als jeugdvrienden je nu dien weg komen
afsluiten, en ze alleen willen wijken voor geweld? Wreed is het laatste wat ik ooit
wil worden - en is mijn eenvoudig er-zijn reeds niet een wreedheid voor Co en
Willem? Wat doen allerlei menschen van goeden wille elkaar veel verdriet! Terwijl
ze niet anders kunnen!
En dan zou er geen zonde zijn!
Tout pour le mieux dans le meilleur des mondes! Begrijp jij dat er menschen zijn,
die kunnen en durven leven zonder zekerheid van ‘een heerlijkheid die aan ons zal
geopenbaard worden’?
Vergeef me, zus, ik heb je niet vergeten.
Het is hoewel een kleine, toch 'n troost dat je broer ook zijn angsten voor het leven
kent. Het is de troost: ‘U overkomt niets ongerijmds’; als mensch staan we voor
hetzelfde.
Henri schreef me ook van zijn rubber-plannen. Het is mij te wonderlijk, dat werken
met zulke kapitalen. Maar ik juich toe dat hij dat trein-idee wat loslaat. En die honderd
hectaren onder Haemstede loopen niet weg; is grootgrondbezit al een straf van onzen
lieven Heer, zooals vaders vriend zei: het blijft een straf met een zoetje toe.
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Verder schreef hij heel dankbaar over je. Ook over de Tullinghs, die bizonder hartelijk
voor hem zijn.
En nu kind: je voelt, we hebben alles afgepraat. En zijn niets verder gekomen.
God zal het maken en het licht doen dagen uit de duisternis. Dag lieve, lieve zus,
Bert.

[Den Haag 7 Oct. '07.]
WelEd. Gestr. Heer Mr. K.J. van Daveren,
27 Westeinde.
Den Haag 7 Oct. '07.
Beste Karel.
Ons stout kind heeft het niet aan je verdiend, maar, och, heb nog wat geduld met het
arme kind!
Toen je zoo straks beneden kwaamt, en zoo doodsbleek onder de kroon stondt, en
enkel zei: ‘niet toegelaten - hoofdpijn!’, toen voelde ik dat je Henriëtte toch nog
liefhebt.
Maar ik dorst het je niet te zeggen. En toen je zonder een woord ons de hand gaaft
en heengingt, wist mijn man: ‘nu gaat hij haar afschrijven, en ze heeft het verdiend
ook’.
Maar ik ben naar boven gegaan - en werkelijk: ze heeft hoofdpijn. Goddank: ze
heeft nu werkelijk hoofdpijn. Ze zit met twee blosjes onder groote, schitterende oogen
op het o, zoo bleeke gezichtje een brief te schrijven aan tante Marie. Dit kàn een
goed teeken zijn.
Je weet: ik ben niet zoo vroom als mijn lieve vriendin, wat misschien heel jammer
voor mij is, maar enfin. En dat Henriëtte door tante Marie wat erg in de religie is
gekomen, zul je wel weten te plaatsen. Het is Henriëtte's wonderbaar
accomodatievermogen, waardoor ze wordt wat ze liefheeft. Haar liefde voor tante
Marie is een wonderboom, die verwelkt zoodra ze tante uit het oog verliest. Dan
neemt haar religie weer de normale plaats in haar leven in van vroeger. En met haar
accomodatievermogen zal ze een allerliefste mevrouw Van Daveren in Harlingen
worden.
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Tenminste als jij nog wat geduld wilt hebben.
Toe, onderteeken den brief niet, waaraan je misschien al bezig bent. En vergeef
het een moeder dat ze, wat de wereld een laagheid zou noemen, waagt te doen voor
haar kind.
Mijn man is al naar boven en ik heb eventjes gelogen, en straks zal ik op mijn
teenen uit huis sluipen en vliegends dezen op den hoek posten. Vergeef mij, dat ik
zoo leelijk doe.
Als ik niet wist dat je haar nog liefhebt, ik zou mezelf verachten. Maar nu waag
ik het. Waar liefde is, mag alles.
En laat ik je innig mogen danken voor je geduld - ongelooflijk, als je niet zoo sterk
liefhadt. En ook hiervoor, dat je je lieve mama nog niet hebt gealarmeerd.
O, beste - daar hoor ik boven leven - direct weg! Dank, beste jongen, dank!
L. Tullingh - Lepelaer.

[Den Haag, 7 Oct. '07.]
Mejuffrouw M. van Overdinge,
Tholen.
Den Haag, 7 Oct. '07.
Liefste Tante.
Ja, ik waag het er op, al wordt u weer boos. Want heusch, tantetje, u was meenens
boos. En zoo iets had ik van u nooit gedacht. Als u zei, dat u ook wel zonde hadt,
dacht ik: ‘och, dit zegt tantjetje, omdat ze natuurlijk pedanterie zoo unfashionable
vindt’. Maar dat u heusch boos kondt worden, en dan op zoo'n klein ding als ik neen, ik had het nooit gedacht.
In de zaak zelf hadt u, dat spreekt van zelf, gelijk. Ik dacht dat ik van u geleerd
had wat vromer te zijn, en ook dat ik dan tegen Karel moest preeken. Daarvan ben
ik nu genezen. Iedereen zegt hier dat ik een eigenzinnig, stout nest ben - en tegen
Karel doe ik wel iets anders dan preeken. Maar dat u dit zoo hoog zoudt opnemen!
Toch waag ik het nog eens u om raad te vragen.
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Wat moet ik toch doen? Karel is onhandelbaar. Verbeeldt u, hij heeft zich tòch laten
benoemen tot substituut in Harlingen. Terwijl ik hem dit afgeraden, verboden had,
en hem had gesmeekt particulier-secretaris te worden van meneer Driellaert.
Wat nu doen? Hem alleen laten trekken, natuurlijk. Want zonder noemenswaard
fortuin, zonder connecties, zonder sources van welken aard ook, moeten we, met
zoo'n hongerlijders-tractementje, in no time ons daar dood vervelen. In plaats nu
dankbaar te zijn dat ik tenminste oogen in mijn hoofd heb, heet ik verblind,
onhandelbaar.
Karel ziet bleek en doet bleek, praat zacht tegen me als tegen een zieke, heet
geduldig, maar is stijfkoppig, en geeft me een voorproefje van het Harlinger bestaan,
waarvoor ik van harte bedank.
Mama werkt met groot geschut. Nu ze gemerkt heeft dat het tirailleervuur van
haar ironie niet meer uitwerking op me heeft dan een paar bromvliegen, doet ze
wanhopigernstig en huilt. En als ik zeg, dat haar dit heelemaal niet staat, beschuldigt
ze zich zelve - wat me tureluursch maakt.
Pa vindt de dingen vervelend, wat ik volkomen met hem eens ben, zoodat we
sympathiek zwijgen, maar ook geen stap verder komen.
De eenige die me begrijpt, en me misschien kan helpen, is meneer Driellaert. Hij
kwam me met zijn auto halen; ergens buiten zijn we er uit gestapt en, al op en neer
wandelende, hebben we hartgrondig gepraat. Hij begon over Karel en wou me laten
beloven zoet naar Harlingen te gaan. Maar toen zijn we van dit vervelende chapître
afgedwaald - en toen hebben we het heerlijk over Indië gehad. Ik begreep zoo echt
dat hij dweepte met dat ruime leven daar, en zich hier telkens stootte aan die
kleinsteedsche, Hollandsche opvattingen. Het is ergerlijk allerlei bekrompen menschen
zulke ruimere levensopvattingen te hooren veroordeelen, terwijl het de vraag is, of
zij in dezelfde omstandigheden niet hetzelfde of nog erger gedaan hadden.
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Toch hoorde ik er wel een beetje van op! Och, wij meisjes worden zoo stelselmatig
buiten het reëele leven gehouden. Maar vooral hoorde ik er van op, omdat u mij
daardoor in een nieuw licht kwaamt te staan. Dat u zoo prachtig in praktijk brengt:
vergeven en vergeten! O, tantelief, ik bewonder er u zoo om.
U begrijpt dat ik na dit onderhoud voor goed van Harlingen afzie - en dus ook van
Karel, die nu eenmaal aan Harlingen getrouwd schijnt.
Al schrijvende merk ik, dat ik u ook eigenlijk geen raad kwam vragen, maar alleen
wou waarschuwen als u hoort: het engagement van Karel en Henriëtte is ook al weer
af.
Dag lieve tante! Niemand kan u groeten, want niemand weet dat aan u schrijft
uw stoute Henriëtte.

[Tholen, 8 October 1907.]
WelEd.Geb. Heer H. Driellaert,
Hotel Den Ouden Doelen, 's-Gravenhage.
Tholen, 8 October 1907.
Waarde Henri.
Vergun me nog eenmaal je zoo te nemen, nu we afscheid van elkaar moeten nemen.
Toen ik toestemming tot onze verbintenis gaf, deed ik dat in de verwachting je
volle vertrouwen te zullen winnen. Dit is mij niet gelukt. Uit het feit dat je dit wel
kondt schenken aan een ander - aan wie behoef ik je niet te schrijven - zie ik dat wij
niet bij elkander passen.
Heb ik schuld door te zeker te verwachten wat ik hoopte, wil het mij dan vergeven.
De gedachte je te beschuldigen, of te veroordeelen, komt niet bij me op. Ik weet
te goed, dat wij allen alleen leven van genade.
Laat mijn afscheidsgroet de wensch zijn dat je dit bij toeneming moogt leeren,
zooals ik ook voor mijzelve niets anders vraag.
Met de beste wenschen voor je geluk
M. van Overdinge.
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P.S. Bij wat ik per aangeteekend pakket terugzend, zult ge het jongensportret van
mijn broeder missen, die dezen stap weet en goedkeurt. Dit mag ik behouden? Ook
als teeken dat we in vrede gescheiden zijn.
M.

[Den Haag, 10 Oct. '07.]
Mevrouw J.C. Lepelaer-Driellaert,
Amelberg.
Den Haag, 10 Oct. '07.
Beste Co.
Co, weet jij iets? Alles gaat achter mijn rug om. Ik voel wat er gebeurt, hóór het
gebeuren - en als ik me omdraai, kijk ik tegen maskers aan.
Iedereen verzint maar wat om me zoet te houden, alsof ik alles in de war zou sturen
- niemand geeft me waar ik recht op heb, niemand zegt me de waarheid.
Ben ik dan geen vrouw, geen moeder, geen vriendin, dat ik behandeld word als
een phonograaf die moet nazeggen, wat haar in-gezegd (passez le mot!) is?
Ik zeg tegen Sam: ‘lieve Sam, wees nu toch een man. Zie je niet, hoe alles
misloopt?’
En hij pruttelt - 't is zonde dat ik het zeg, want hij zet een gezicht alsof er niets
meer te inspecteeren of te registreeren valt - hij pruttelt, maar zoo lief dat je er bijna
van gaat schreien: ‘och Lize, als jij haar niet aan kunt, wat zal ik dan?’
Ik schrijf naar Marie in Tholen: ‘kind, schrijf me toch direct: wat heeft Henriëtte
je opgebiecht? Wil ze heusch van Karel, of wil ze alleen van Harlingen af?’
En ik krijg geen antwoord - zelfs niet na mijn tweeden smeekbrief.
Karel bleef me nog het laatst getrouw. Hij kwam nog, de brave jongen, toen Sam
al gezegd had dat de bataille hopeloos verloren was. Maar sinds twee, neen, drie
dagen kwam hij ook niet meer, en zooeven schrijft hij me dat hij de stad uit is. Een
pracht van een afscheidsbrief - maar een afscheid. Denk je in, Co! Met dit mysterieuse

Onze Eeuw. Jaargang 12

190
slot: ‘ik vrees, lieve mevrouw, dat wat ons nu raadselachtig is, spoedig al te duidelijk
zal zijn.’
Is het niet verschrikkelijk, Co? Word ik niet te hard gestraft? Ik, die dacht, dat ik
de touwtjes van het Jan-Klaassen-spel in handen had! Moet ik nu meedansen? Als
de moeder die haar bedankte dochter moet troosten? Juist het eenige waarvan ik wist:
dat zal mij nu nooit overkomen, nooit, of ik ken Lize Lepelaer niet!
Zal ik ook moeten verklaren, wat iedere moeder in zoo'n geval verklaart: dat zij
hem bedankt heeft? En zal ik dan het glimlachje van de wereld moeten zien, die wel
beter weet? En het dan niet mogen uitschreeuwen: dat het werkelijk zoo is, dat
Henriëtte moedwillig en onbeschoft hem heeft bedankt. Is het niet geregeld op de
pijnbank liggen, dit altijd te willen en nooit te zullen doen, omdat ik toch een dame
blijf?
De eenige, die me scheen te helpen, was Henri. Tegenover hem kroop Henriëtte
in haar schulp. Hem riep ik dus te hulp, toen Sam en ik en Karel niets meer
vermochten. Naar hem zou Henriëtte luisteren, scheen zelfs naar hem geluisterd te
hebben. Toen hij haar terugbracht van een autotocht, waarin hij haar goed de les had
gelezen, scheen alles in orde.
Of begon van toen de wanhopige déroute, de totale débâcle?
God vergeve het mij als mijn vermoedens, of nog niet eens vermoedens, heusch
ongegrond blijken te zijn. O Co, weet jij niets? Heeft Bert van Overdinge jelui niets
verteld? O neen, het zou verschrikkelijk wezen!
Het zou, ja, het zou gemeen zijn, geméén!!
Zie zoo, Co, ik heb geschreid, eindelijk geschreid. En nu ik met oogen vol tranen
dezen brief overlees, dansen de letters me voor de oogen, heel natuurlijk in zulk een
krankzinnigen brief. Toch verzend ik hem maar. Misschien is Polen nog niet verloren.
Misschien kan ik Henriëtte nog tot redelijkheid brengen. Een moeder mag het zoo
gauw niet opgeven als een vader. Misschien zegen je het nu, dat
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je geen meisje hebt. Dan doet deze brief tenminste iemand goed. Want, o Co, je weet
niet wat ik doorsta. Tien slapelooze nachten aan één stuk zijn een hemel bij de
ellenden, die ik doormaak, bij de nare gedachten, waarvan je vies wordt van jezelf.
Dus in alle kalmte: weet jij iets? Van Karel, van Henriëtte, van Marie, van Henri,
van Bert? Zeg het direct - hoe erg het ook is.
Je liefhebbende Lize.

Uit Henriette's Dagboek.
En nu is het gekomen, en ik weet niet of ik niet moest wenschen dat het weggebleven
was.
Nu zie ik dat de klacht van mijn leven is geweest: plus d'imprévu! - en nu vrees
ik dat die kan worden: hélas, l'imprévu! Tot nog toe, zoolang ik me kan herinneren,
de wensch, die de kracht, de warmte van een gebed had, toch eens uit het gewone te
geraken, toch dáár te komen waar het leven leven zou zijn. En nu is het leven leven
geworden, en nu voel ik onder de zaligheid de angst dat dit leven mij zoo afschuwelijk
kan worden, dat ik daaruit zou kunnen terugverlangen naar dat oude gewone, toen
alles nog vaststond. ‘Afschuwelijk kàn worden’ - want op het oogenblik is het
zaligheid, volle zaligheid.
En toch zoo gewoonweg gebeurd.
Ja, laat ik het opschrijven. Vergeten zal ik het wel nooit, er aan wennen wel nimmer
- maar in dagen van mogelijke dofheid zal het me sterken, als ik met levende stem
mezelf het wonder weer voorvertel.
Och, het kwam zoo vanzelf, zoo logisch, onafwendbaar, als een zonsopgang. Er
was dat grappige in, waaraan je het echte leven herkent: het was een vergissing. Zoo
banaal mogelijk. Laat ik haar naam vereeuwigen: want binnenkort verdwijnt dit
loopmeisje in het niet, waaruit alle loopmeisjes verschijnen, en waarin ze alle
verdwijnen, na ons een tijd geërgerd of geamuseerd te hebben. Elsje
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heette dit loopmeisje, die deze sublieme vergissing beging, Elsje.
Ik was laat opgestaan. Expres. Ja, Henriëtte biecht maar eerlijk op. Alles hangt
aan elkaar en vloeit in elkaar als de droppelen der zee. Goed dan, ik was expres laat
opgestaan... Om vaders voorlezen en bidden mis te loopen. Anders mag ik dat wel.
Tenminste als ik voldoende wakker ben, om er geheel bij te zijn. Dan zie ik vader
eventjes een slippertje maken uit zichzelf, en probeeren een deftigen mijnheer Tullingh
te zijn. Mama ook. De lichtjes in haar oogen, die anders zelfs schijnen, geloof ik, als
ze slaapt, die lichtjes in haar oogen gaan uit. Mooier wordt ze er niet door, wel liever,
moederlijker - en ik geloof vast dat ze alleen luistert voor mij, om mij te leeren
luisteren. Ik zelf word er evenmin mooier van, wel interessanter, geloof ik. Tenminste
als ik dan zoo direct uit het luisteren in den spiegel kijk, zie ik er bleeker uit, wat
diffuus. Dat komt zóó. Vooreerst verschijnen dan weer, terwijl ik luister, grootmama
Tullingh met haar bleeke handen en donkere oogen en ikzelf als het zusje, dat aan
haar stoel staat en grootmama met de oogen uitvraagt. Verder hoor ik dan dominee
Brekelaar, zijn weeke stem, overredend, onze instemming vragend, en soms ook een
nagalm van een preek. Dàt alles is niet onprettig, maakt het wijd om je, als wandelde
je door een woestijn. Maar vooral hoor ik dan mezelf vragen, aldoor ongeformuleerde
vragen. En dit maakt het dwalen door dat wijde zooiets als verdwalen, als nooit thuis
komen. Als ik die vragen moest formuleeren, zou het misschien zijn: probeeren we
iets moois of iets geks? Probeert pa, die beste vader met wien ik zoo genoegelijk kan
stoeien en lachen en samenzweren, probeert pa werkelijk te zijn: the spiritual head
of the family? Probeert mama, die snoes met wie ik den ouden knol van het leven
zoo genoegelijk afrijd, als zaten we samen op een dogcart, als hielden we ieder één
teugel, en als was de oude knol een Engelsche volbloed, probeert mama heusch nu
mij te rijden? En probeert Henriëtte er heusch achter te komen of zij bekend is bij
Het Onbe-
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kende - zooals Karel God wel mooi noemt - en of God zich dan heusch bemoeit met
eten en drinken, toilet en geld? In elk geval die vragen nemen het prettige van het
dwalen door het wijde weg, maken het te vermoeiend, te onpractisch. Daarom doen
ze ook niets. Je zucht, en ftt! alles is weg, en alles blijft bij het oude. Maar juist omdat
het tenminste probeeren is van iets anders, mag ik het soms wel, tenminste als er
geen ernstiger dingen te doen zijn.
Nu had ik die van morgen niet onder handen - en toch wou ik er niet bijzijn. Dat
kwam van tante Marie. Zij maakt die heele morgengeschiedenis te massief. Zij
ontneemt er al het probeerselachtige aan, en zet daarvoor het ‘endgültige’ in de plaats.
Het is niet meer het probeeren van iets anders, maar het is het doen van iets wat
gewoon is. Dit zie je aan haar. Zij blijft even blond en blozend, en haar oogen even
blauw. Alles doet ze zoo massief dat ze al het onzekere van het geval door haar
zekerheid aanvult. Patsch - daar heb je 't! - ‘aanvult’. Ik wou juist zeggen: hòe ze dit
doet, weet ik niet, dàt ze 't doet, is zeker. Maar nu weet ik het: zij ‘vult aan’, en zij
vult zoo massief aan dat er voor mijn dwalen en vragen ruimte noch reden overblijft.
En ik weet er bij: ze doet dit, moet dit doen, omdat ze tante is. Tantes vullen altijd
aan - daar heb je ze ineens, c'est leur métier. En nu weet ik er nog bij - zie je kind,
als je maar den draad in handen hebt, vindt je alles! - nu weet ik er nog bij: waarom
er vorige week een gejuich aan tafel opging, toen ik als een vondst uitriep: ‘daar heb
ik het! Ik heb er al zoo lang naar gezocht: U is niet Mejuffrouw Marie Die en Die,
die zijn er wel duizend! U is tante Marie! Niemand anders dan tante Marie, en alléén
tante Marie. Want een ding is alleen mooi, als het alleen is. Karel zal den versregel
zeggen, die er bij hoort.’
Werkelijk zei Karel een versregel - hoe onthoudt hij ze! - en werkelijk het was
een vondst! Zij is op end' op een tante. Neen, zij is de tante. En daarmee uit!
Ziezoo, nu is duidelijk waarom ik van ochtend niet aan
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de ontbijttafel verscheen, me uitnemend langzaam toiletteerde en me, na mijn
chocolade met geroost brood, maar meteen kleedde voor de lunch.
‘Tik, tik!’ ‘Jawel’, en Elsje: ‘Jeffrouw e' meheer fr' uwes! In de voorkamer.’
Ik, in een stemming om alle mogelijke heeren over het hoofd te zien, naar beneden.
Doe de voorkamerdeur open, en blijf met den knop in de hand hem aankijken.
Want daar staat hij, wat achter in de kamer, in het volle morgenlicht, en een stroom
van verlangen uit zijn donkere oogen over mij heen. Ik duik onder in dien stroom,
duizel, en weet ineens alles. Ik weet ineens alles. Dat hij Henri Driellaert is, de
befaamde, om wien, terwijl ik hem toevallig steeds misgeloopen ben, hier alle
gedachten en gesprekken den laatsten tijd ronddraaien. Ook dat hij zoo verlangend
uitziet naar tante Marie - maar bij vergissing mij treft, en dat die vergissing meenens
zal worden. Wat? Al meenens is. Want het jubelt in me:
‘Doe vloeyede de berg ten diepen dale.’

Want nu ben ik eindelijk, na oneindig en vermoeiend zwerven, op den grond, op
mijn grond, en zie ik op tot hèm, mijn hèm, mijn leven.
Maar vooral weet ik, dat ik de deur heb dicht te doen en niets heb te weten, absoluut
niets.
Ik doe dit, draai me om - en de stroom van verlangen is weg uit zijn oogen. Hm,
bepaald mooi is hij niet. Maar interessant. Zuiver rococo. Witte krullekop, bruin,
gevuld gezicht zonder rimpels, pikzwarte oogen en donkere snor. Iets te breed van
schouders en borst, heelemaal wat te breed, boeddhistisch-breed - maar die
rococo-kop! Kijk, hij buigt dien sierlijk; hij is well-bred en glimlacht:
‘Een aangename vergissing! Mag ik me even voorstellen, ik ben..’
‘Meneer Driellaert! Geen vergissing. Een ontmoeting. Eindelijk! Ik zou u uit
duizenden kennen. Want u is hier de held des huizes!’ lach ik, hem de hand gevende.
Wat
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'n hand! Ik voel zijn palm, voel zijn vingertoppen om mijn pols - ik geef hem werkelijk
mijn hand en hij neemt ze, neemt ze natuurlijk!
‘“Eindelijk” zeg ìk! Want u is natuurlijk juffrouw Tullingh, de dochter des huizes,
en nog zooveel meer dan ik kan zeggen’.
‘Zegt u maar:
Doe vloeyede de berg ten diepen dale’.

‘Neen, juffrouw Tullingh, met poëzie moet u me niet aan boord komen. In Indië
bleef die altijd in de trommel. En dan 's ochtends vóór twaalf uur!’
‘Ik beloof het u, meneer Driellaert. Ik gebruik ze ook alleen als scherm. Ik was
bang dat u me een complimentje woudt maken, en daar kan ik niet tegen’.
‘O zoo, ik begreep ook niets van dien regel. Wat was het: “van dalen”’?
Ja, ‘ten diepen dale!’ Klinkt anders wel, maar beteekent niets. Maak u niet ongerust.
Je hoort zoo'n regel, en neuriet hem na, net als een wijsje van een concert’.
‘Dus u is in uw nopjes?’
‘Precies geraden, meneer Driellaert, door uwe vergissing - maar laten we gaan
zitten’.
‘Ja, komisch; ik had het meisje duidelijk naar mejuffrouw van Overdinge gevraagd,
vond 'n kaartje onnoodige soesah!’
‘Haha, heerlijk!’
‘Waarom lacht u me zoo uit..?’
‘Ik lach u niet uit, hahaha, maar u is toch rechtvaardig gestraft!’
‘Gestraft? Rechtvaardig? U voert hier “ein strenges Regiment”, zou ik zoo zeggen.’
‘Heusch, rechtvaardig. Hadt u het kaartje gegeven - u hadt mij niet gezien. Maar
het loopmeisje heeft begrepen dat u de juffrouw - en de juffrouw dat ben ik, ziet u woudt spreken: over dinges - heeft ze zeker begrepen.’
‘Haha! Die is goed! Zoo'n loopmeisje dat 'n loopje met je neemt! In Indië....’
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Ik krijg medelijden met m'n goeien reus, en sus: ‘Ja, tante Marie, zoo noem ik
mejuffrouw van Overdinge, is zeker met mama uit. Maar kan ik de boodschap niet
overnemen?’
Hij schrikt even en kijkt op, of het malicieus is bedoeld. Ik kijk echter nog
onschuldiger dan gewoonlijk, zoodat hij geheel wordt gerustgesteld. Zelfs met een
rustig gevoel van meerderheid fijntjes lacht: ‘o neen, dank u, die boodschap breng
ik maar liever zelf over.’
Of ik schik heb. Mannen loopen er altijd zoo heerlijk in, als we de ingenue spelen.
Ze vergeten zoo naïef, dat wij wel comedie moeten spelen. Ze willen immers niet,
dat wij direct de waarheid zeggen. Verbeeld je dat ik nu ineens gezegd had: ‘mijn
beste jongen, doe nu maar geen moeite. Laat tante Marie wat ze is - tante. En zie
fluks te begrijpen dat je er bent ingevlogen, en ik niet minder - en laten we het
onvermijdelijke met een lieflachje binnenhalen’. Ta, ta, wat zou iedere man dan
opstuiven en groote woorden zeggen over zoo'n gevoellooze, koude vrouw! Nu geen
nood, ik zou het ook niet willen zeggen, nooit. Vóór alles blijf je toch dame. Dus, al
weet je het nog zoo zeker, doen, alsof je niets weet, en niets wilt ook. Natuurlijk,
verbeeld je: een dame die iets weet, en dat wil - fi l'horreur! Neen, ik blijf op den
achtergrond, speel noch eerste, noch tweede viool, leef mijn bloemenbestaan van
mooie kleur en helderen lach - en ben zalig verbaasd als alles uitkomt, zooals ik
onfeilbaar weet dat het uitkomen moet. En dit is nu geen phrase, dit is absolute
zekerheid, want nooit meer verlies ik wat ik nu weet:
Doe vloeyede de berg ten diepen dale.

Ik ben, waar ik moet zijn. J'y suis, j'y reste.
En de anderen? O, ik mag er niet aan denken; ik wil er ook niet aan denken. Wie
mij verdenkt dat ik plezier heb in eens anders verdriet, kent mij niet, en misschien
evenmin de leelijkheid van zichzelven. Ik, idealistischer dan het liefste nonnetje en
de zuiverste dichter, ik zou een pervers plezier hebben in leelijke dingen? Neen,
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ik gun ieder de vervulling van zijn liefste wenschen - maar ik moet voor mijzelf het
recht handhaven, te komen waar het leven alleen leven is. En wie zegt niet, dat dit
ten slotte voor de anderen, voor allen het beste zal blijken?!
‘U is toch niet boos, juffrouw Tullingh?’
‘Ik boos? Omdat ik even mijn mond hield? Juist omgekeerd. Sympathiek zwijgen
is immers nog prettiger dan sympathiek praten?’
‘Nu, dan zoudt u in Indië thuis zijn; want daar kunnen ze zwijgen. Daar zwijgt
alles’.
‘Dus is u zeker liever in Indië dan hier?’
‘He, daar heb ik eigenlijk niet zoo over nagedacht. Trouwens, denken is niet mijn
fort, ook zie je hier zooveel, en hoor je zooveel...’
‘En tuf je zooveel - niet waar, meneer Driellaert!’
‘Ja juist. Als u... nu tòch een boodschap woudt overbrengen’, o dat genoegelijke
lachje van hem, als laat hij er mij nu eens lekker inloopen, de goeiert, hij is heerlijk,
ongelooflijk prettig, net een klein, guitig jongetje - ‘als u dan aan de dames woudt
zeggen, dat ik van middag om half drie met de tuf vóór ben.’
‘De dames... dat zijn er hier drie, meneer Driellaert.’
‘O, als u mee wilt, dolgraag!’
‘En laat u dan den chauffeur thuis, en mag ik dan naast u zitten, voorop? Dat heb
ik nog nooit gedaan.’
‘Natuurlijk, als u dat wilt.’ En wat lacht hij goedig om die meisjesgril! En ik klap
in de handen, om het niet uit te jubelen:
‘Doe vloeyede de berg ten diepen dale.’

Weg is hij - en nu ik dit alles schrijf, dit alles zing, want mijn pen kan mijn gejuich
niet bijhouden, nu weet ik dat eindelijk mijn tempo met het levenstempo slaat accoord.
Alles gaat vanzelf. Al deze bladzijden hebben zichzelf geschreven. Want ik zet
het een penny-a-liner, ze in twee uur bij elkaar te schrijven. En het ging nu binnen
het
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uur. Onze oud-Engelsche pendule van het salon begon elf te slaan, toen hij heenging.
Plechtig klonken ze als in een wijd landschap, als van een verren dorpstoren. Nu is
het precies twaalf - en ik voel niet dat ik geschreven heb. Ik zwem in zeëen van tijd,
een dichter zou zeggen in de eeuwigheid.
Alvorens de gong luidt voor de lunch heb ik vooreerst tijd om me te verkleeden.
Want deze zijden blouse is nu voortaan voor hem alleen. Ik verschijn aan de lunch
in mijn nieuwe creatie. Dat room-geel van het flanel zal mijn blankheid onderstrepen
en in toon houden. Als een droom van blanke rust zal mijn even-wazig gezichtje
oprijzen uit het weeke flanel, en mijn licht blond haar zal harmonieus en beslist deze
werkelijkheid van droom omlijsten.
Ondertusschen heb ik tijd voor alles.
Ik zal met de bezwaren footballen, of neen luchtiger: ik zal er mee tennissen, ze
met mijn racket opvangen en ze laten vliegen in den blauwen hemel, en ze met
lachende oogen nakijken. Zóó het bezwaar: dat het zoo romantisch is, net een
verliefdheid in een sneltrein. Hoerah neen: dit is niet ‘net als’. Dit was nog nooit, en
zal er nooit meer zijn. Dit is unique en komt nooit weer. Bewijs: 1e. het is een
vergissing; 2e. hij vermoedt er niets van; 3e. ik bezit dit geheim alleen, en voor altijd
alléén; 4e. ik kan er reeds om schreien dat ik alleen en voor-altijd-alléén dit bezit,
en ik nooit iemand, zelfs hem niet, zal kunnen zeggen hoe zalig en hoe ongebeurlijk
dit was: opeens al mijn trots en eenzaamheid te voelen wegvloeien als ‘de berg
vloeyede ten diepen dale’; 5e. o neen, dit is zoo weinig ‘net als’, dat indien eenmaal
het wonderlijkste gaat gebeuren, wat gebeuren moet, ik dan nog zal weten: en ook
dit is maar gewoon bij dat ééne, dat gehéél-éénig was en dit blijven zal tot in der
eeuwen eeuwigheid.
Of het bezwaar: dat het zoo onvrouwelijk is, precies iets voor een suffragette of
een feministe. O neen, lievertjes. Dit is, meneer de dominee, precies wat Eva ook al
deed; dit is, meneer de dichter ‘das ewig-weibliche’. Want hoor nu, waarde
weet-nieten, de vrouw doet precies het
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omgekeerde van wat men verwacht. Daarom staat ze zoo op correctheid, en offert
zij zoo devoot aan de vormen. Omdat het haar prerogatief is het omgekeerde te doen
van wat men verwacht. En omdat dit haar sterkste prerogatief vervalt, als het rijk der
vormen in elkaar stort. Want - hoor nu toch lieve domooren, hoor nu toch! - want
dit prerogatief in praktijk te brengen dat is haar attractie. Dit is het ‘ewig-weibliche’,
wat haar onweerstaanbaar maakt. Och, het arme mensch, dat volkomen begrepen
wordt, precies doet wat men van haar verwacht! Noem ze dokter, of bibliothecaris,
of tante, maar geen vrouw, want ze is een man zonder baard. Want de vrouw is de
levende vergissing en de levende verrassing - en wat is er mooiers te bedenken? Dus
laat ze praten, lieve Henriëtte, en houd je zelfrespect en je vrouwelijkheid.
Of het bezwaar: dat ik er ingevlogen ben. Dat ik den laatsten tijd zoo alles heb
zien draaien om dien eenvoudigen millionair, dat ik zonder het te weten ben gaan
meedraaien. Maar die vleiende veronderstelling vergeet één ding: de werkelijkheid.
Ik weet mezelve op 't oogenblik minder draaierig dan ooit. Zie helder, weet absoluut,
en wil rustig wat is en wat komen moet. Bewijs? Welnu, ik zie scherper dan iemand
het ongebeurlijke van dit heele geval. Ik lichtblond, hij liefst grijs, en toch zoo jong
- haha, die kostelijke rococo-kop! Ik slank, hij te breed, boeddhistisch-breed. Wij
passen in het geheel niet bij elkaar. Ik pas bij Karel. Karel's dichterkop en
melancholieke, olijfkleurige tint, zijn rijzig, evengebogen figuur, die passen bij mijn
blanke, zachte verschijning. Maar bij Henri pas ik als een inktvlek op een witte blouse
- of misschien daarom passen wij inderdaad bij elkaar? Nog een bewijs? ‘Het geld
speelt de hoofdrol in de wereld,’ zeggen de wijzen. Zeker, bij mij onder anderen.
Armoede vind ik onbehoorlijk, slecht, zonde - noem het zoo sterk als je wilt - en
rijkdom is mij onmisbaarder dan een goede gezondheid. Welnu dan? Welnu - bij
hem is het precies omgekeerd. Hij is rijk, maar hij is toevallig-rijk; zooals hij evengoed
toevallig-arm zou kunnen zijn. En ik vermoed - weten doe ik het niet -
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ik vermoed dat zulke rijkaards even gemakkelijk nog veel rijker, als totaal-arm kunnen
worden, zonder dat ze veranderen. Derhalve zal ik met hem een onzeker leven krijgen,
en hem toch onder alles moeten liefhebben. Die onzekerheid zal mij elk genot van
zijn rijkdom vergallen. Die onzekerheid zal me wellicht gierig maken - wellicht,
want ook hiervan weet ik niets - en gierigheid vind ik nog onbehoorlijker, slechter,
zondiger dan armoede, welke ik misschien met hem toch nooit ontloop.
En och, waartoe te redeneeren? Leven is iets anders dan redeneeren. Gewoonlijk
het omgekeerde er van.
Ik leef nu: wie had gedacht dat het zoo zalig en ellendig zou zijn!
Want als ik denk aan Karel en aan vader, o dan zie ik reeds hun wanhopige
pogingen om recht te houden wat scheef gaat. Ik zie werkelijk ons huis letterlijk
wankelen, en pa zet er zijn schouders onder om het te stutten. Doodsbleek grijp ik
zijn pols om hem weg te trekken, dat hij niet onder het in-puin-vallende huis komt,
maar hij kan niet, mag niet weg, moet daar blijven.
Minder duidelijk hoor ik Karel. Zijn melodieuse stem is weg, zonder me aan te
zien stottert hij schorre geluiden, al maar door, en steeds doof voor mijn sussende
overredingen.
En mama zie ik heelemaal niet - en toch zal zij het meeste lijden. Want zij houdt
van Karel, houdt heel veel van Karel, en dit niet alleen om mij.
Maar over al die ellende heen zie ik mezelf zacht en stil, als een reine bruid, gaan
tot hem, dien ik niet ken, en die mij niet kent, en die me toch wacht, zonder het te
weten. En ik ga zooals de rivier gaat naar de zee, en de man naar zijn werk. Ze gaan
rustig, en niemand die hen iets verwijt, al ondermijnt de stroom een aan zijn oever
gebouwd huis, of al laat de werkman een weenend gezin achter. En ik weet niet of
Het Onbekende, zooals Karel mooi God noemt, dit zal goedkeuren, en ik ben dankbaar
dat ik dit niet weet, want de wetenschap dat God dit niet zou goedkeuren, zou me
niet tegenhouden, maar me slechts
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ongelukkig doen gaan. Want een rivier moet naar zee, zooals ik moet naar hem. En
dus het blijft:
‘Doe vloeyede de berg ten diepen dale.’

O, waarom mag niet alles mooi gebeuren, wat moet gebeuren? Waarom moet er met
alle geweld zooveel leelijks bijkomen? En zouden we dan het leelijke nog leelijker
moeten maken, door het met een bevlekt geweten te doen? Neen, als we het móéten
doen, dan asjeblieft zooals de rivier naar zee, de man naar zijn werk gaat.
En ik moet wel. Het was mooier, mannelijker als ik kon zeggen: ‘ik wil Henri,
Karel was vergissing’. Deed ik het, het werd een onherstelbare vergissing, dit werd
de pure dood, moord van het leven-zelf. Dus moet ik wel gebruik maken van mijn
prerogatief als vrouw, en het omgekeerde doen van wat men verwacht. Ik moet
blijven de levende vergissing, de levende verrassing - en niemand mag me iets
verwijten. Ook jij niet, Henriëtte. Je laat me nu maar stil gaan, en als je er niets meer
van begrijpt, en er geen touw aan kunt vastmaken, dan applaudisseer je, en zeg je:
wat doet een vrouw toch alles mooi, zelfs als ze, arm, arm vrouwken, iets moet doen,
ja moet doen, wat niet mooi is.
Wat zal mijn flanellen een furore maken. Aan tafel zullen we lachen. Ik doe mijn
ulster aan, als ik vóór, naast hem, zit. Maar ik wil niet sturen. Dit verbiedt het
ewigweibliche!
Oef, het is toch een heel werk je prerogatief te handhaven. Dat de afwikkeling van
je levensdrama zoo iets eischt, als je vriendschap voor tante! Henri, je zult nooit
weten, hoe duur ik je betaal. Soms zou ik willen roepen: ‘Karel dáár, Henri hier, en
de rest in troepjes opgemarcheerd, marsch!’ Maar neen: noblesse oblige; surtout pas
de zèle! Voor boeken is de hoofdzaak òf, voor het leven hoè ze elkaar krijgen. Eén
overhaasting - en je verliest alles, al zou je winnen.
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Alles went, zelfs het wachten. Het maakt sterk, precies te willen wat je kunt - en je
behoeft niet meer bij den Burgerlijken Stand te gaan vragen, hoe je ook weer heet.
Alles marcheert in de maat, en bij die maat hoort dat je op 't juiste oogenblik de pas
mankeert. O, heerlijk Harlingen, jij zult het doen! En verbeeld-je, ik had sinds de
lagere school nooit meer van je gehoord. Ik zeg maar: l'imprévu c'est tout.
Nu geen stap verder, of ik zal zenuwachtig, ziek, leelijk worden. Maar ook geen stap
terug, en de rest volgt vanzelf. Napoleon heeft geen koeler zetten gedaan - en ik ga
niet naar St. Helena. Het einde wenkt. Ik zie het aan Henri; zijn prachtige rococo-kop
staat zielig op het moede lichaam. Moed, jongen, moed! Henriëtte marche à la tête
de la civilisation. Zul je je goed houden als het onverwachte over je komt? Zul je
niet schrikken? Zacht doen als een mán?
't Is gebeurd! De vergissing - blijft een vergissing. O, dat ontglipt mijn pen. Laat
maar staan. Hier eindigt mijn dagboek - en zooveel meer. De werkelijkheid begint
- de wer-ke-lijk-heid. Allons, Henriëtte, zelf-respect! The readiness is all - the rest
is silence.

[Utrecht, 12/9 '07.]
WelEd.Gestr. Heer Mr. L. van Overdinge.
Amelberg.
Utrecht, 12/9 '07.
Amice.
Je hebt gelijk. Ik mag niet meer naar Tholen en zal berusten. Het is uit.
Toen ik gisteravond van je wegreed, wilde ik er nog heen. Ik heb geraced dat mijn
chauffeur zat te rillen en te vloeken. Het is een wonder dat we niet tienmaal tegen
een boom of in het water zijn gevlogen. Ik had dat wel gewild, dan was ik er gelukkig
per ongeluk uit geweest. Maar het mocht niet. In Utrecht zei mijn chauffeur: ‘ik
verd... het’; en stapte uit de kar.
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Toen gaf ik het op - en vannacht heb ik mezelf gezien, en ook wat ik moet doen.
Kerel, veroordeel me niet. God weet dat ik niets liever gewild had, dan je zuster
gelukkig maken. Maar jelui van Overdinge's zijn te fijn voor ons Driellaerts'. Jelui
innerlijke machine werkt zoo fijn, dat onze handen er voor verkeerd staan. Mijn
vader was al één bewondering voor je vader; en jij was vanzelf mijn kapitein. Jelui
wist altijd wat je doen moest - mij moest dat altijd gezegd worden. Had ik nog maar
een moeder gehad! Maar na vaders dood niets dan notaris Lepelaer, die niet eens
mijn vermogen, nog minder mij kon administreeren.
Toen ik uit Indië terugkwam, is aller hartelijke ontvangst mij naar het hoofd
gestegen. Ik verbeeldde me - God betere het! - dat ik ook wel wist, wat ik doen moest,
dat mijn mechaniek even fijn was als die van jelui. Tot ik bij je zuster voelde, dat dit
niet zoo was; maar mijn vereering voor haar sloot me den mond. Ik wou biechten,
moest biechten - en had ik het gekund dan was alles terecht gekomen. Toch móést
ik het zeggen - en ik zei het aan de verkeerde. Ik wou haar raadgeven! Ik haar helpen!
N.B.!! Ik wou even fijn doen als jelui - en je weet het resultaat.
Zij heeft uit mijn fijne woorden iets anders gehoord, dat onvoorzichtig geschreven
aan je zuster, met wie ze intiem was - en daar liggen we met ons vieren tegen den
grond.
Of neen, je zuster niet; die staat, en hooger dan ooit.
Ook de goeie Karel komt er wel door.
Je begrijpt wat ik te doen heb: van haar en van mijn leven nog iets zien te maken.
Veroordeel me niet, en beklaag me ook niet. Het leven heeft altijd met me gespeeld,
en ik ben er goed doorgerold. Ik ben dus een goede speelbal - en het is alleen mijn
vervloekte zotheid geweest iets meer te willen zijn dan een speelbal.
Misère komt nooit alleen, en brengt zijn correctief mee. Mijn treinconcessie, die
me natuurlijk heel wat kostte, heb
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ik moeten opgeven; ik ben niet herkozen als commissaris van de Soemberdwari;
mijn rubberland in Indië blijkt ongeschikt voor rubber; drie slagen voor één.
Dus ga ik er heen, zonder auto - en kom terug met mijn kind.
Als zij dat aandurft, durf ik ook.
Maar daaraan voel je weer: ik speel tweede viool, en dan nog niet zuiver van toon.
Omdat ik je nu nooit meer schrijf, wil ik je iets tot afscheid zeggen. Toen het
eindelijk van ochtend begon te lichten, was het me ineens of ik op mijn kinderkamer
in Tholen was. Daar hadt je ook dat bleeke, stille licht als ik opstond. Maar dan moest
ik eerst bidden. Dus wou ik nu ook bidden - maar wist niet wat. En toen heb ik het
Onze Vader gebeden. Ik dacht dat ik het niet meer kon, maar ik dacht eigenlijk alleen
aan jelui - en toen kon ik het. Je weet wel: het is geen pedanterie dat ik dit schrijf,
maar om te laten zien met welk een dankbare vereering ik aan jullie blijf denken.
In Tholen zul je je jongensportret vinden, het eenige nog bestaande exemplaar. Ik
ben zoo dankbaar dat je zuster dit heeft willen behouden. Het is mij het bewijs dat
ze mij vergeven heeft. En even trouw als zij dit zal bewaren, blijft in mijn hart de
herinnering aan je vriendschap. Vriendschap is het mooiste wat er is, en hoewel ik
altijd de ontvangende en jij de gevende partij bent geweest, als ik bij je was, of aan
je dacht, voelde ik me nooit arm.
Adieu. Ik blijf hier. Deze vreemde kamer past bij mijn vreemde situatie. Van hier
regel ik mijn zaken, verzend mijn afscheidsbrieven, en volgende week Dinsdag
scheep ik me te Genua in.
Natuurlijk is dit mijn laatste brief, en denkelijk zullen we elkaar nooit weer zien.
Elkaar vergeten zal wel niet gaan; ik zal wel aan je groote, trouwe vriendschap blijven
denken, als aan het mooiste wat ik moest verliezen. En als jij aan me denkt, och denk
dan maar: zulke speelballen van het leven rollen er wel door - en als ze bij ongeluk
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den boel omvergooien, ligt dat in den aard. Ze hebben geen stuur, de stakkerts.
Dag Bert, dag beste Bert.
Henri.

[Den Haag. 16 April '08.]
Mevrouw J.C. Lepelaer - Driellaert,
Amelberg.
Den Haag, 16 April '08.
Beste Co.
Ze zeggen dat onzekerheid de ergste aller temptaties is, nu weet ik dat ook zekerheid
dit kan zijn.
O, wat zou ik er voor geven, om nog in die onzekerheid te verkeeren, waarin ik
voor een half jaar je smeekte om meer licht. Dat waren verschrikkelijke dagen. Ik
weet nog hoe ik door huis dwaalde, angstig als een vogel wiens nest wordt verstoord;
hoe ik mijn armen Sam zelfs niet gunde bij de pakken neer te zitten; hoe ik na
slapelooze nachten, ook dan nog niet moede, schichtig uit mijn bed sprong - en toch,
ik wou dat ik ze weer had die onuitstaanbare angsten, want toen hoopte ik nog.
Nu heb ik geen hoop meer.
Gisteren seinde Henri uit Batavia dat hij zich ingescheept had - met zijn dochtertje.
Binnen een paar weken wordt het engagement publiek. En de rest volgt vanzelf. Van
een leien dakje. Natuurlijk. Leelijke dingen gaan van een leien dakje, even geregeld
als goede mislukken.
Vroeger gebeurden de leelijke dingen altijd bij mijn buurman. Dit is wèl lang
geleden - en dit komt nooit meer terug.
Henriëtte is kalm als het noodlot, en even onverbiddelijk. Toen ik nog hoopte,
stuurde ik Henri op haar af, om haar onder handen te nemen. Zij heeft de rollen
omgekeerd. Ik maak me zelfs geen verwijt meer, dat ik door mijn bezorgdheid een
averechtsch resultaat provoceerde. Zij was toen al Henriëtte niet meer, maar enkel
wil om Henri te hebben. Had ik door mijn dom spel hem niet in haar machtsfeer
gedreven - zij zou hem toch bemach-
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tigd hebben, desnoods op weg naar het stadhuis. Zij moest Henri hebben - ik weet
niet met wie ik meer medelijden moet hebben, met haar of met hem. Als een groote
liefde in zijn leven of haar leven komt, is de sterkste onzer een ontoerekenbaar kind.
Denk nu niet, dat ze zwak of sentimenteel doet. Rustig, als ging het niemand onzer
aan, vertelde ze, toen Henri's afscheidsbrief kwam, dat ze met hem ging trouwen,
als hij zijn kind uit Indië had gehaald. Onze verwijten, zuchten, beschuldigingen ze beaamde alles volkomen. Het was leelijk, en toch onvermijdelijk. Ze jubelt niet,
en schreit niet, schaamt zich evenmin, en glorieert nog minder. Ze wil alleen, moet
willen. Haar gezichtje is nog even rond en blank, haar oog even kinderlijk, haar stem
even vleiend - maar onweerstaanbaar gaat ze haar gang. Moederlijk spreekt ze over
Henri's toekomst en de opvoeding van zijn kind - en voelt niet hoe ons dit alles pijn
doet van binnen. Als een slaapwandelaarster gaat ze door het leven, zeker van elken
stap.
Ik kan me over niets meer bezorgd maken, en als mijn prachtjongen, die nu al bij
keuzebevordering luitenant ter zee werd, wegens diefstal, of zoo iets, uit den dienst
werd gejaagd, zou ik alleen mijn schouders ophalen.
Zie, Co, je weet: we hebben geleefd om onzen kinderen een naam achter te laten.
En nu is onze naam kapot. Ons crediet is weg. We zijn onbetrouwbaar geworden.
Gemeene intriganten. En dat tegenover een prachtziel als Marie van Overdinge. Ik
heb een paar roerende brieven aan haar geschreven - en niet verstuurd. Ik weet nu
dat er menschen zijn, die het geluk verdienen maar het verliezen, omdat ze in
aanraking kwamen met anderen, die hùn verloren geluk moesten oprapen, zonder er
gelukkig mee te worden. De van Overdinge's behooren tot de eerste, wij tot de tweede
soort.
Het is immers jelui met Bert van Overdinge evenzoo gegaan. Sam heeft me alles
verteld: hoe Bert in den raad kwam, daar natuurlijk een prachtige positie innam,
algemeen begeerd werd als wethouder - en hoe toch
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Willem nog wethouder is geworden. Ik begreep het dadelijk. Op weg naar zijn positie,
die hij dubbel en dwars verdiende, was Bert een Lepelaer tegengekomen. Dat zei
genoeg. Ik feliciteer dus jelui even hartelijk met Willems wethouderschap, als ik
Sam en mij feliciteer met Henriëtte's engagement.
Een lichtpunt is dat Henri niet zoo rijk terugkomt. In die mislukte treingeschiedenis
heeft hij veel geld laten zitten, en verder stak hij een groot deel van zijn vermogen
in een verloopen koffieplantage, waar geen rubber wil groeien. Goddank! Hij komt
dus zonder automobiel, en het plan schijnt dat hij de gronden onder Haemstede zelf
in cultuur wil gaan brengen. Nu moet ze naar Haemstede - omdat ze niet naar
Harlingen wou. Maar voor dezen humor - een bitteren humor - heeft ze geen oog.
Ze gaat met Henri, en met zijn dochtertje, Elze! O, mijn arm kind! Als ik haar
onschuldig zacht gezichtje, en dan het contrast zie van haar reine verschijning met
haar alles-vernielenden en toch koel-berekenenden hartstocht, voel ik dat ik toch
haar moeder blijf, dat ik met haar mee moet, al sleepte ze me nog meer door dik en
dun. Je kunt afkeuren, verwijten, veroordeelen - je blijft toch moeder. Maar je
levensvreugde is weg - en die komt evenmin weer als je naam. Een glas kun je maar
ééns breken.
Nu nog een dubbel verzoek.
Ga het Bert vertellen. Natuurlijk in mineur. Maar hij mag het niet van vreemden
hooren. Al schijnen de Lepelaers nu eenmaal voorbeschikt de van Overdinge's te
trappen, ze kunnen toch licht hun verontschuldigingen aanbieden.
En dan moet Willem getuige zijn. Feestelijkheden zijn er niet, maar een begrafenis
behoort toch ook in den vorm te geschieden. Willem is mijn eenige broer - en al
kunnen we elkaar niet uit de moeilijkheid helpen, we kunnen tenminste elkaar ter
zijde staan in de moeilijkheid. Sam doet er het zwijgen toe. Ik plaag hem zelfs niet
meer. Mijn beste Sam, och, hij is zoo stil. Dag Co!
Je liefhebbende Lize.
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[Tholen, 27 Juni '08.]
WelEd. Geb. Heer Mr. L. van Overdinge,
Amelberg.
Tholen, 27 Juni '08.
Beste Bert.
‘Marie is weer de oude’ zie ik je lachen, als je dezen dikken brief van de onfeilbare
hebt aangenomen.
Want dik wordt hij, gaat ver over de twintig gram, die de post, speciaal met het
oog op mij, thans toestaat. En onfeilbaar is juffrouw Jansen, want sinds ik haar bewind
bijwoonde, vind ik mijn huishouden een ordelijke anarchie, en begrijp bijna waarom
je niet trouwt.
En als de onfeilbare de deur onhoorbaar heeft gesloten, en je dezen leest voor het
open raam, tegelijk zoowel naar mijn gebabbel luisterend als naar het ruischen der
eiken, hoor ik je met een van je ontelbare citaten lachen: ‘Marie is weer de oude.’
Gode en jouw liefde zij dank, ja, Bert, ja!
Nu zie ik, hoe ziek ik bij je aankwam. Ik dacht me toen ferm te houden - jij zaagt
hoe wanhopig ik was. Jij woudt toen met alle geweld fiets leeren rijden. Nu weet ik
dat je het mij voor mij leerdet, en je fiets tegenwoordig ongebruikt staat, misschien
al weer weg is.
Hoe wint liefde toch altijd! Hoe maakt ze alles, ook het koddigste, tot een festijn.
Het wás koddig, wij door die twee jongens op onze fiets gezet. Ik zie ons nog oefenen
in die breede laan vóór het kasteel Oldeneest. Dat onbeholpen gezwaai, dat angstige
durven! Die wanhoop over die expres onhandige machine, die elken steen en boom
onweerstaanbaar-magnetisch bevond. Die uitbrekende lichaamswarmte en het gevoel
van geradbraakt te worden! En dan op eens: het gaat, het gaat! Land in zicht! Rijdende
neem je een nieuw leven in bezit. Vergeten hetgeen achter, en hetgeen om je is, en
alleen zien wat vóór je is. Eenvoudig als een wonder, en even genezend - jij hebt het
me geleerd.
Met pijnlijke als inwendig-gekneusde leden viel ik 's avonds op mijn bed, en sliep,
sliep, sliep. Den volgenden morgen - jij hadt al die dagen niets te doen en ik ge-
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loofde dat!! - wijddet je me in in de geheimen van stuur en frame en freewheel,
zoodat die machine voor je ging leven.
En toen liet je me gaan - zelf drie dubbel werkend om den verloren tijd in te halen
- en deedt me den Achterhoek ontdekken. Hoeveel weken heeft dat geduurd dat ik
fietste om te rusten, en rustte om te fietsen? Ik weet het niet. Het lijkt één dag, één
zaligen dag. Het eerste wat ik van dit landschap ontdekte, was dat je er veilig bent
op die fietspaadjes. Nooit ga je in het opene; maar in een overbladerden eikengang,
of onder een berk, die in 't voorbijgaan je even streelt met zijn dunne takjes, of langs
een akkerheg, dicht als een muur. Zelfs op de open hei is altijd struweel, dennetjes
of andere opslag. Je staat nooit te kijk. Midden in de ruimte leef je in het verborgene.
Menschen, huizen, kasteelen, boerderijen alles in koele schaduw, heel of half
verborgen.
En het laatste en altijd-heerlijke wat ik van dit land ontdekte, is dat het zoo eigen
doet, zoo eigen als familie en zoo onmisbaar als familie. 't Harmelink, wel je hebt
het indertijd moeten koopen, omdat ik het eens zou noodig hebben als eïnddoel en
rustpunt van mijn eerste fietstochten. En die dikke, schreeuwlachende Diekemeuje
moest daarom boerin van 't Harmelink en moeder van Jenneken worden, omdat ik
Jenneken zoo heerlijk zou kunnen helpen. Ongelooflijk, zooals Jenneken en ik elkaar
ineens vonden. Het arme kind, met haar gebroken been in gipsverband, glimlachte
me dadelijk, terstond vertrouwelijk, toe, als had ze me verwacht, en nam haar boeken
van de stoel, als wist ze dat ik haar gezelschap kwam houden. Diekemeuje
schreeuwlachte: ‘gîf dan toch de juffer 'n hendjen, mêken! Och, kiender blieft kiender,
juffer’. Ik nam Jenneken's handje, en we lachten samen, met inwendige pret over
moeders hartelijke drukte, die niet eens begreep dat wij elkaar al lang kenden. We
begonnen elkaar alles te vertellen. Eerst nog onder het geschreeuw door van
Diekemeuje, maar spoedig waren we alleen, en bleven we alleen. Wat waren dat
mooie middagen, als Jenneke en ik samen
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op die koele keuken haar school- en catechisatiewerk deden. Haar heldere stemmetje,
ik hoor het nog; en de verwondering in die blauwe oogen, als ik haar vertelde, ik zie
het nog. Gelukkig heeft Jenneke me niet meer noodig. Ze gaat nu weer naar school.
Maar welke een lieve gelegenheid gaf God me, om door haar mezelf te vergeten. Hij
zij voor alles geprezen! Hoe goed heb jij je zusje opgepast, lieve Bert!
En ik, ik ben weer Thoolsch. Mijn patiëntjes hebben weer hun vaste uren. Als
Willem Niemantsverdriet zijn lessen goed heeft geleerd, rijd ik hem tot belooning
een uurtje door ons mooie plantsoen, waarin ik altijd vader's goeden smaak bewonder.
En als Gerritje Stapel, dat mooie blinde kind, me eens verrast met kuustig breiwerk,
heb ik moeite om tijd te maken voor de daarvoor beloofde wandeling. Want Tholen
heeft veel in te halen. In die periode van wilde plannen had het al zijn reëele vreugde
en ergernis ingeruild voor fantastische. Draaiers en Vasten, Steenbergers en Directen
zijn nu ontwaakt uit hun roes, en zien met schrik dat het eigenlijke leven al dien tijd
heeft stilgestaan. Het eigenlijke leven - dat is: wie zal in den raad de lakens uitdeelen:
de burgemeester- of de notarispartij? Dat is: het nieuwe klokkentouw voor den toren
mag dat op de haven-rekening blijven staan, want het is eerst drie dagen gebruikt
voor de haven, of moet het op de kerkrekening komen? Dat is: zullen de nieuwe
brandweerladders enkel van hout of met ijzer beslagen zijn; zal de straatverlichting
de nieuwere of de nieuwste branders krijgen; en honderd dergelijke kwesties, die
hier ernstiger bediscussieerd worden dan de wetten in de Tweede Kamer. Dat is voor
mij speciaal: oude of nieuwe breimethode op de naaischool. Eindelijk is dit alles
weer in gang gekomen. Tot beslissing natuurlijk niet. We wachten, zien uit,
profeteeren, hebben voorgevoelens - kortom we leven weer, en drukker dan ooit,
omdat er zooveel achterstand is in te halen.
Zoo zie ik met juffrouw de Bonk, de vrouw van den wethouder, uit, of Pieter nog
niet terugkomt uit Antwerpen.
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Zoo moet ik met Antje beraadslagen, of het gewenscht is dat in den kerkeraad het
boeren-element de overhand zal krijgen over het winkeliers-element, en dan in die
richting een pluisje laten vallen.
Je begrijpt: zoodoende heb ik geen tijd voor fietsen. En daarbij, ja, lach maar, ik
durf niet goed. 't Is of ik vaders stad te klein maak, met in een wip er uit te fietsen.
En dat terwijl Tholen vooruitgaat - want er zijn al weer twee nieuwe huisjes gezet
op den wal.
Om Hanna's en Antje's ontzetting niet te vergeten, toen ‘ons juffrouw’ zoo'n ding
in huis bracht. Het staat in de mangelkamer - en eerst zetten' zij daar geen voet meer.
Hanna liet Antje heel diplomatiek vragen, bij wien ik wou laten mangelen, bij vrouw
de Rutte of bij baas Overs. Zoo ontwijd vonden ze de mangelkamer! Maar je begrijpt,
ik heb ze eventjes..! Nu mangelen ze er weer, maar maken een eerbiedigen omweg
voor dat wereldsche ding.
Ondertusschen doe ik wel eens tochtjes, alleen of met Lizzy van Beerne uit
Bergen-op-Zoom. Toch is dit altijd een heel ding. Het begin, ineens de Vischstraat
af, of door de Brugstraat naar het veer, heeft altijd iets van een vlucht. Op de veerpont
heb ik nog het gevoel dat ik kan ‘aangehouden’ worden. Aan den overkant begint
de vrijheid; ik geniet van de fiets en van ons weelderig kleiland. Na een half uur, in
Halsteren, heb ik al het gevoel een buitenlandsche reis te maken. Huizen, menschen,
boomen, grond, atmosfeer, hemelsbreed verschillend van Tholen. Want het aroma
van dennen en eikenhakhout verschilt niet meer van de zilte geuren der slikken en
gorzen, dan een Zeeuw van een Brabander. Hoe geniet ik dan van het glooiende
landschap om Bergen-op-Zoom, met de verrukkelijke kijkjes op de blinkende Schelde,
waarvan je de zilte zeelucht soms proeft. Dan vind ik mijn Tholen zelfs mooier dan
jouw Achterhoek. Want die is altijd mooi, maar kent niet de variatie van mijn Tholen.
Want na zoo'n fietstocht kom je in Tholen als in een ander land, een land van dijken
en oesters, schepen en oude huizen.

Onze Eeuw. Jaargang 12

212
Een wandeling om en in Tholen wordt dan telkens een verrassing. Dat aardige
gescharrel om en in de oesterputten en ons haventje, vol bruine scheepjes! Die hooge
dijk langs de Eendracht, met in het heengaan het vergezicht over de Schelde, het
Verdronken Land van Zuid-Beveland, en in het terugkomen het zien op het donkere
olmengroen van Tholen, waaruit onze Gothische kerk, met haar hooge middenraam,
zich zoo rustig en voornaam verheft! Of op een zonnigen zomerdag ons heerlijk,
weelderig eiland in, om te genieten van de vlasvelden met hun coquette, blauwe
bloempjes, van onze prachtweiden, en van deftig-bedaagde dorpen als Scherpenisse
en St. Maartendijke! O neen, mijn omgeving is wel anders, maar niet minder dan je
Achterhoek.
Je weet niet hoe dankbaar we zijn, dat we elkaar weer terug hebben, Tholen en ik.
Als ik zeg dat ik God niet genoeg kan danken, zoo wonderlijk goed Hij alles geleid
heeft, moet je niet denken dat ik in zondig optimisme het levensleed vergeet, ook
door mij, zij het onopzettelijk, veroorzaakt. Maar ik voel het onvermijdelijke van dit
alles. Leed is nu eenmaal het eerste aanrakingspunt van de ziel met God. Het vanwaar
blijft een mysterie, het waartoe is duidelijk. Om onze schouders, onzen wil, onze
persoonlijkheid te sterken. Vóór die beproeving ging alles teveel van zelf, te glad.
Ik weet wel: we noemen dat geluk als alles vanzelf gaat - en je moet het gekend
hebben om het terug te verlangen, maar dan terugteverlangen met een door het leed
geheiligde persoonlijkheid. Hoewel dàt geluk hier niet is!! Wie het verlangen naar
dàt volmenschelijke, dàt goddelijke geluk niet kent - hoe arm, straatarm is hij in al
zijn geluk! Neen, Bert, ik leef niet in den hemel - ik verlang naar den hemel, en dit
schijnt me soms meer. O Bert: ‘wat God bereid heeft voor degenen die Hem
liefhebben’..! o Bert, als het leed dit verlangen in ons levend maakt en levend houdt,
zegenen we het leed. En dus geloof ik dat de anderen ook zullen opsterken door het
leed, dat ik, onopzettelijk, hen heb veroorzaakt. En daarom geef ik er mij volle
absolutie
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voor. Niet omdat ik ingenue was, of braaf, of vroom - och, geen mensch is het, allen
komen we ‘tot onszelf’ in het verre land, als de verloren zoon - maar omdat God het
leed gebruikt tot genezing. Omnia coöperantur - zoo blijft het. Hoe houd ik van dien
voorvader, die dit in ons wapen zette! Weet je iets van hem? Toe, zeg het eens.
In perioden van passiviteit zien we alleen het gruwbare mysterie van het lijden,
in perioden van activiteit alleen zijn heerlijke vruchten; in een gezonde ziel zijn deze
beide aanwezig, als ebbe en vloed in de zee. We moeten God alleen bidden om een
gezonde ziel. Want de ziel die alles van Hem aanneemt, omdat en zooals Hij het
geeft, dankt, - en wat is in hemel of op aarde schooners te vinden dan een ziel die
dankt?
Je hebt zeker al gehoord, dat ik de Appeliusjes krijg, als Dora haar baby wacht?
Phili en Bert, allebei, met de juf. Denzelfden dag dat Dora haar pleegzuster krijgt.
O, ik ben zoo blij voor Dora. Ik geloof zoo vast dat dit nieuwe kindje haar zal troosten
over het verlies van Toosje. En wie had dat gedacht, nu Phili en Bert al zoo groot
zijn, al elf en negen jaar. En ze voelt zich gelukkig zoo flink!
Voor Phili en Bert heb ik al een heel program. En elken dag komt er wat bij. Nu
de tocht naar Roemerswaal. Herinner je je nog, dat we daarheen zijn geweest, jij met
je vriendjes, en moeder en juf? Vader kon niet mee - ik weet nog hoe ik hem
beklaagde. Nu begrijp ik: hij wou niet mee; hij kon het niet met zijn achtbaarheid
overeenbrengen met bloote beenen over die natte zandplaat te wandelen. Maar moeder
zie ik nog rondstappen. Wat zal dat een pret zijn voor Phili en Bert! Vooral als hun
juf een nufje blijkt te zijn.
Doch nu, Bert, ben je lankmoedig genoeg geweest. Nu mag je weer terug naar je
processen, waarvan ik nooit begrijp dat jij daarvan je levenswerk maakt. Want
processen - maar neen, ik begin niet weer opnieuw. Ik laat je nu vrij; je hebt het
verdiend met je geduld. Gelukkig dat je slechts één zus hebt, die zóó lang schrijft.
Dus een groet

Onze Eeuw. Jaargang 12

214
voor juffrouw Jansen, en voor Dientje, en voor 't Harmelink in 't algemeen en voor
Jenneken in 't bizonder. Dag beste, beste Bert. En nog eens: dag beste, beste Bert.
Marie.

[Tholen, 19 Augustus 1908.]
Mevrouw Th. Appelius - v. Overdinge.
12 Rijnkade, Arnhem.
Tholen, 19 Augustus 1908.
Lieve Dora.
Nu je al weer beneden komt, kun je wel tegen een langen brief. Je moet me loven en
prijzen dat ik al die weken mijn pen zoo bedwong. Ik moest veel schrijven en ik wou
veel schrijven. Maar ik moest ‘veel schrijven’ zooals een moeder dat bedoelt, d.i.
dikwijls. En ik mocht je niet vermoeien. Vandaar mijn lawine van briefjes; ‘zonde’
van de port, vond ik. Precies als Antje het zonde vindt te gaan zitten in de kerk, als
je er niet zoo twee uurtjes kunt blijven zitten. Van dit vooruitzicht krijg ik dan wel
eens hoofdpijn en maak een slippertje - want we hebben tegenwoordig een preekheer
naar het hart van Antje. En ik heb dan het idee dat vader mijn slippertje zou billijken.
Want hij hield van deftigheid, maar haatte verveling.
Doch wat pruttel ik over langdradigheid; bekleed je met lijdzaamheid, kind, want
ik ben vol, overvol.
Die kinderen van je, schatten zijn het en bengels, de liefste en de stoutste kinderen
der wereld.
Verbeeld je: nog geen uur waren ze in huis, of Bert stond Antje boven en Phili
mij in de huiskamer de les te lezen, dat wij hier zoo vervelend waren, omdat wij er
van opzagen dat zij ons jij en jou noemden.
Vijf minuten later reed Phili op mijn fiets de mangelkamer uit, de gang door, de
keuken rond, zoodat Hanna van schrik een aarden pot met geschilde aardappelen liet
vallen. Waarop Bert zei: ‘nou jij bent ook een mooie! En eten we die nou vanmiddag?’
Gelukkig was juf toen met uitpakken klaar, en gingen we wandelen. Maar op straat
gaf Bert luide zijn adviezen.
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Hij wees met den vinger bakker Zeele aan, en juist toen deze broeder-ouderling ons
groetend voorbijging, riep hij: ‘dat is ook een sociale, tante!’ En toen ik hem wilde
sussen, verdedigde hij zich nog luider: ‘Jawel tante, want hij heeft net zoo'n neus als
bij ons de socialen.’
Den volgenden ochtend was Phili om elf uur zoek. Ze hadden tot tien uur bij juf
schoolwerk gemaakt en konden nu voor de koffie nog wat met haar wandelen - en
ineens zoek. Haar goed hing aan den kapstok; zij nergens te vinden. Van den zolder
tot den kelder het huis doorgezocht. Eindelijk de straat op. Antje, juf, ik, ieder een
kant. Oogenschijnlijk onopzettelijk, maar om half twaalf wist half Tholen dat de
jongejuffrouw weg was. Om twaalf uur had ik den burgemeester - toen de dame uit
den bruinen beuk kwam. Daar zat je zoo ‘leuk’ te lezen, tante. Zoo zou ik dóór kunnen
gaan in 't oneindige.
Doralief, wat is dat een werk om moeder te zijn! Wat is een moederhart een sterk
ding, dat ze die honderd angsten elken dag doormaakt.
Intusschen: wat zijn ze heerlijk, kinderen. Die oogen - ‘hun engelen zien altijd
Gods aangezicht.’ Die gesprekken - wij zullen in den hemel snappen als kinderen.
Die spelen en spelletjes - o, mee te mogen spelen, met de kinderen weer kind worden,
er is geen grooter weelde. Ik heb grijze haren gekregen van ze, maar een jong hart.
Zelfs Antje wordt weer jong. Ze heeft zoowaar een liedje voor ze gezongen,
zoomaar een wereldsch versie. Ik kreeg er de tranen van in de oogen.
Ja, Hanna werd grappig. Zij wou Bert een tol geven. Hij opperde voorzichtig het
finantiëele bezwaar. En wat zegt ze? ‘Hier jongeneer, alles kost een dubbeltje; alleen
de zon gaat voor niks op.’
Bert kwam het me vertellen: ‘Hadt je dat van haar gedacht, tante? Zoo'n leukert!’
En gisteren zijn we naar Roemerswaal geweest.
Eergisteren eerst terrein gaan verkennen. Wat vroeger gegeten, en om vijf uur het
pad op, den hoogen dijk langs de Eendracht. Prachtige namiddag. Op den dijk eerst
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door een kudde schapen, waartusschen Bert en Phili bleven staan met verwonderde
oogen, aandoenlijk-mooi om te zien. Toen verder op den dijk ging Phili margarieten
plukken, terwijl Bert leeuwrikken in de lucht ontdekte. Juf was één verbazing dat
ons polderland zoo mooi was. Na een half uur kwamen we aan de Oosterschelde,
vleiden ons in het hooge gras der dijkhelling, en ik wees hun alles aan. Dáár, die
groote zandplaat, was eens land: voorop lag Roemerswaal, een stad, met huizen,
torens, havens, kerken. Je hadt hun vragen moeten hooren, hun gezichten zien! Ik
heb mooi verteld, hoe die stad groot werd en toen is aangevallen door de zee. Zich
verdedigde, het won, doch op nieuw werd aangevallen. Hoe Philips II er nog werd
gekroond tot Graaf van Zeeland, maar hoe in zestienhonderd de laatste straatsteenen
bij opbod werden verkocht. Al dien tijd hadden ze zitten staren naar die wijde
zandplaat - die langzamerhand door den vloed werd bedekt. De terugwandeling was
nog mooier. Wij, over den hoogen dijk, in 't licht der ondergaande zon. Beneden ons
rechts het blauwe, klaterende water van de Eendracht; links het ruischen van het
hooge koren en van het riet. Je weet niet hoe mooi de populieren schaduwden op
dien slapersdijk, en hoe heerlijk onze hooge, grijze kerk daar stond tegen de olmen
van Tholen. En toen zei Phili: ‘tante, nu moet je zingen’. ‘Samen’, zei ik, en we
zongen:
'k Wil U, o God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avondlied;
Het zonlicht moge nederdalen,
Maar Gij, mijn Licht, begeeft mij niet.
Gij woudt mij met uw gunst omringen,
Meer dan een vader zorgdet Gij,
Gij, milde bron van zegeningen,
Zulk een Ontfermer, waart Gij mij.

Je vindt het wel goed dat ik ze dit leerde? ‘Boven hun bevatting,’ ja, zeker. Maar dit
blijft het ook voor ons ouderen. O, ze zongen het zoo mooi! Beter dan ik, denk ik,
en mijn hart was toch vol dank. Want je hebt allerliefste kinderen; en nu weer een
nieuw Toosje er bij! Wat is het leven toch heerlijk.
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Maar nu gisteren de tocht zelf.
We hadden den schipper besteld op het afloopen van het getij - zoo iets
achttiende-eeuwsch doe je alleen in Tholen. Antje bracht ons weg, als gold het een
reis naar Rusland. Op het afvaren wou ze nog terug; ze had vergeten onze parapluies
mee te nemen. Phili rolde van de bank van het lachen - maar Bert was ernstig, voelde
zich schipper. Daar heesch Joosten - je weet wel de zoon van onze oude baker - het
zeil, en we gleden met afloopend tij verbazend vlug de Eendracht af. Hoe hoog lagen
de dijken aan weerszijden, en hoe grootsch kwam onze toren op. Je moet land zien
van het water, om te weten hoe mooi het is. Phili wees naar jongetjes, die aan het
zwemmen waren, en vroeg of ze niet konden verdrinken.
‘Zelden dat er een verdrinkt,’ zei Joosten, ‘en dan nog in een moddersloot, niet in
de Eendracht.’
Bert had ook een hand aan het roer, en knikte. Goed, dacht ik, dat je rijk hier gauw
uit is, anders ging je ook zwemmen. Neen, Doralief, wees maar niet bang - ik zal
oppassen.
Daar wierp ineens de knecht van Joosten het net uit: zware, ijzeren beugel met
een zaknet. Hij sleepte het een tijd over den grond, trok het op, keerde het om, en
toen hadt je ze moeten zien! Ze stonden te dansen van die wonderen: oesters (we
voeren boven een oesterbank), mossels, krabben, vliegende vischjes en een
speelmannetje - een miniatuursteurtje dat ze voor je meebrengen, en dat, aan een
touwtje van de zoldering hangende, altijd beweegt. En dan opeens op de Schelde;
grooter golven, meer deining. En juist als het genoeg duurde, landden we aan de
zandplaat, het ‘Groote Kerkhof’, zooals die hier heet. Phili, Bert en ik deden dadelijk
schoenen en kousen uit; juf aarzelde, vroeg of het moest.
Joosten zei: ‘kunt ze aenhou'en juffer, maer dan blijven ze op het Groote Kerkhof’.
Toen deed ze het ook - maar, o zoo komisch-bedeesd.
En daar gingen we: Joosten en de knecht, Phili, Bert, juf en ik - allen ‘pootje
baden’, zooals Bert riep.
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Op die uren lange, gouden zandplaat, aan alle kanten omringd door het water.
Langzamerhand - want je weet niet hoeveel er te zien is op zoo'n plaat: wier, en
zeehaar, en schelpen, en krabben, en garnalen - langzamerhand naderden we
Roemerswaal. Steengruis, straks fundamenten en stukken verweerd hout. Ieder werd
gouddelver, ieder fantaseerde. Hier moet een huis gestaan hebben. Daar een schoeiing.
Bert ontdekte een laan! Waarlijk, de boomstronk was nog te zien - daar weer één weer één - aan den overkant hetzelfde - een gehééle laan, een singel van Roemerswaal!
Bert stond daar in zijn matrozenpakje en bloote knietjes, een opgeraapten stok in de
hand, als een generaaltje te commandeeren: ‘tante, daar is de stad geweest; en hier
de singel, en daar zeker de kerk’. Ook doodsbeenderen vonden we. Het ontroerde
niet - scheen ons natuurlijk. En we zamelden scherven en leien, en wat niet al. Soms
waren we heelemaal uit elkaar, verre stippen met wapperende kleeren op de gouden
vlakte. Dan weer ineens allen bij elkaar. Uren dwaalden we; uren, en werden niet
moe. Ik denk door die heerlijke zeelucht, en het lauwe water. Eindelijk, zwaar beladen,
gingen we terug. De knecht heesch het zeil, Joosten nam het roer, gesecundeerd door
Bert, en dáár gingen we. Eerst nog vóór den wind om, toen aan het laveeren. Dat
was een pret! De wind vlak tegen, en dan dat schuin tegen den wind opzeilen. Telkens
overstag gaan, telkens het geroep van Joosten ‘pas op juffers, daar gaet ie’, en dan
wij bukken op den bodem der schuit, met het zeilgeflapper en het geraas van den
zeilboom boven onze hoofden.
Phili kneep me in de handen van de pret, en zei maar: ‘o tantetje, o tantetje!’ - en
juf vond het griezelig en een beetje onfatsoenlijk.
Toen we eindelijk aan wal stapten, deden Bert en Phili of ze moesten waggelen,
of het zeilen hen nog in de beenen zat.
En toen ik ze 's avonds kwam toedekken, zei Phili: ‘o tantetje, nu weet ik het: ik
zal aan moeder vragen of ik met een schipper mag trouwen.’
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En Bert zei: ‘tante, als ik groot ben, ga ik veel geld verdienen, en dan koop ik
Roemerswaal, en bouw het héélemaal op, en die laan ook weer, die hééle laan, weet
u nog wel?’
Dus Dora, nu weet je meteen hun toekomst. Eén zorg minder. Want kind, het is
heerlijk moeder te zijn, maar hoe durf jij het toch, zoo'n klein zusje van mij, hoe durf
jij het!
Nu, dag dapper moedertje. Kus Toosje eens van me, op haar zachte hoofdje, en
haar rose knuistjes. Phili en Bert verlangen zoo naar het zusje! Ik moest Roemerswaal
gebruiken om even de gedachten van het zusje af te leiden. Maar dat zal gauw
uitgewerkt zijn. Zeg Appelius, dat hij Bert spoedig leert zwemmen. Dan zie ik hem
zonder angst een volgend jaar terugkomen. En groet zijne geleerdheid, onderdanig
en zeer hartelijk van
tante Marie.

[Huize ‘Pariki’, Burgh bij Haemstede, 15 Mei '09.]
Mevrouw J.C. Lepelaer - Driellaert,
Amelberg.
Huize ‘Pariki’, Burgh bij Haemstede, 15 Mei '09.
Beste Co.
Je hadt moeten komen! Het had Willem, den blauwen wethouder, ook wel een paar
stemmen voor de Tweede Kamer gescheeld, als handig gelanceerd was, dat hij (N.B.!)
voor den Doop van een nichtje, naar Schouwen was gereisd, héélemaal naar
Schouwen!
't Was prachtig! Als Madame Mère had ik met het domineetje het protocol
opgemaakt. (Allerliefst verlegen is hij, zóó van de academie, zwarte oogen en bleek
- als Sam niet oppast, wie weet, wat 'k doe.) Middagkerk - 's ochtends moest hij naar
vacature. 't Was best; met middagzon in dat mooiste aller dorpskerkjes, dat van
Burgh. Antiek en toch niet stoffig. Wij in de de-Huybert-bank, als de heerlijkheid
van Burgh. Tegenover ons marmeren busten met tropeeën en wapens - zooveel als
onze voorvaders.
Henri zat er met zijn deftigste, indische indolentie, als
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een reuzen-Boeddha. Henriëtte, mooi? Om van te schrikken zoo mooi! Een teint en
een houding - drie koninginnen hadden er genoeg aan! Maar tusschen hen Elze, dat
nikkerkind. (Altijd tusschen hen dat nikkerkind! Altijd - het is om gek te worden! Is
Henriëtte daarom zoo koel als ijs?) Het schip vol Schouwensche mutsen, nieuwsgierig
of een kind van de grootheid er een is als de hunne. En daar buiten dat prachtige
duinland Burgh, Haemstede, Renesse, waarbij dat van den Haag niets is. Vreemd,
maar die boomen, die voor het kerkraam even wuiven en die vogel die er in zingt,
maken dat je dat prachtige land voor je ziet. Je kijkt het domineetje aan, dat met
beschaafde woorden niets zegt, en ziet ondertusschen Pariki - zooals Henri zijn villa
noemde, hij zegt omdat hij die naam mooi vindt! - prachtig tegen het groen liggen.
Aan alle kanten tulpenvelden, waarin Henri zijn laatste kapitaal heeft gestoken. En
dan die binnenduinen, 'k weet niet of ze niet nog mooier zijn dan de zee, die hier
heerlijk is. Sam zegt dat, had hij geweten dat Schouwen zoo mooi was, hij aandeelen
had genomen in Henri's electrische. (Zalig dat hij het niet geweten heeft - nu zijn
tenminste die pandbrieven nog niet gevlogen). Trouwens Sam zegt hier niet veel.
Hij kan er blijkbaar niet goed tegen, dat Henriëtte ons in haar hart zoowat aanziet
als beste burgermenschjes, al laat ze het natuurlijk nooit merken.
Toen de dominee aan het formulier zou beginnen, kwamen wij naar voren, en
lieten Sam en Elze in de heerlijkheidsbank als toeschouwers achter. Toen de vragen
beantwoord werden, boog ik mede mijn zondig hoofd; ik denk uit gevoel voor
decorum, dat ik niet als lantarenpaal zou blijven staan naast de buigende H's. Ik hield
den kleinen Sam ten doop; het ventje was zoet als zijn grootvader; en ik schreed
terug, als een beminnelijke grootmoeder. Je kunt er om lachen - maar het wàs een
moment. En ik moet het ventje wel goed gedoopt hebben, want toen ik in de bank
terugkwam, legde Sam even zijn hand op de mijne. Hij keek niet naar Henriëtte, hij
keek naar mij, en als ik niet in publiek was geweest, had ik kunnen
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huilen. Denk eens, echt kunnen huilen! In geen tijden was het me gebeurd. En jou?
Want op dien afschuwelijken trouwdag van Henriëtte heb ik geen traan gelaten. Wat
ze nog van haar huwelijk zal maken? Sam is er niet gerust onder, en Henri wacht
gelaten af. Ik weet niets meer. Ik heb zoolang de menschen voor mij comedie laten
spelen - het is, of ik nu aan den dans moet.
Naar huis wandelend, voelde ik waarom dit alles zoo mooi is. Omdat het Thoolsch
is; omdat wij hier de ééne van de twee families zijn, zooals indertijd in Tholen één
van de drie. Co, blijf toch altijd in Amelberg; in Amsterdam of den Haag ben je één
van de duizend families - dat is: je bent er niet. Henri, de goede lobbes, van wien ik
bijna zooveel houd als van mezelf, voelde dat ook. Na den eten nam ik zijn arm, en
we wandelden door de tuinen. De ondergaande zon vergulde de duinen, en die
heerlijke zeelucht was vol aroom van meidoorn. Ik had het gevoel: kon ik nu vergeten,
dan was ik zalig - maar ik kon niet vergeten.
‘Moeder, uw vader zou zoo'n dag geapprecieerd hebben. Die hield ook van zulke
goede, oude vormen.’
‘Jij bent toch de christelijkste van ons allemaal, dat je zonder rancune den naam
van mijn vader noemt’, zei ik toen. Maar ik zei dit, omdat ik aan iets heel anders
dacht. Aan Tholen. Aan ook zoo'n familiefeest indertijd van de Lepelaers en
Driellaerts - want de van Overdinge's waren wegens familierouw thuisgebleven. En
'k hoor het vader na afloop nog zeggen, half tegen moeder half tegen zichzelf: ‘'k
had toch gedacht, dat het prettiger zou zijn geweest. De van Overdinge's zijn wel
eigenwijs, maar van die menschen die je moeilijk kunt missen in je leven.’
En tegelijk dat ik daaraan dacht, zat ik bij vader in het rijtuig, dat terugkwam van
een verkooping, en ik hoorde de veerketting rammelen, en tegelijk voelde ik:
onherstelbaar voorbij; de nacht daalt, waarop geen morgen komt.
En omdat ik zoo het onherstelbare van alles voelde, heb ik zeker hem hoopvol
aangekeken.
Want de goeiert lachte: ‘Moeder neemt weer een
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loopje met me’. Toen werd ik door zijn niet-begrijpen zóó aangedaan, dat ik hem
hevig in den arm kneep, en hij wel verlegen moest neerkijken. Zonder één woord
hebben we toen eenige stappen gedaan, elke stap een jaar van je leven, en een zwáár
jaar, zeg ik je.
Eindelijk heb ik hem open aangezien, en we voelden samen wat we wisten - hij,
gelaten als een geslagen hond, ik, in bittere wanhoop. Onze oogen werden vochtig,
en ik had haast gezegd wat ik meende: ‘ik houd toch zooveel van je!’ maar zei nog
gelukkig: ‘ik vind je toch zoo'n goeie lobbes’.
En gelachen dat we toen hebben! Gelachen, onbedaarlijk. En dat voor een
grootmoeder, die haar kleinen Sam doopte!!
Je hadt er bij moeten zijn. Dàg!
t.à.v. Lize.
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Italië's felste vijand1)
Door C. Spat.
I.
Hoe verlaten en afschrikwekkend de woestijn van de Sahara - as-sahrâ', d.i. de
wit-roode, de bruine - zich ook voordoet aan hem, die den moed heeft de zuidelijke
hellingen van het Atlasgebergte over te trekken, zij bergt meer leven in zich, dan
men zich gewoonlijk voorstelt. In talrijke oasen wonen en in de tusschen gelegen
woestenijen reizen en trekken volksgroepen van allerlei aard en origine2).
De bevolking is niet dicht, het aantal bewoners per vierkante mijl slechts gering;
maar het aantal vierkante mijlen, waarover het woestijngebied zich uitstrekt, is zeer
groot. Talrijk zijn de oasen, hoe groot de onderlinge afstand soms ook moge zijn; en
men denke zich deze niet als enkel kleine eilandjes te midden van de zandzee; want
er zijn er onder van een aanmerkelijke uitgestrektheid, die goede

1) Behalve de in tekst en noten genoemde werken zijn voor het samenstellen van dit artikel
over de Tarîkah der Senoessiyah als bronnen gebruikt, verschillende geschriften van Dr. C.
Snouck Hurgronje; de bekende Handleiding tot de kennis van de Mohammedaansche wet,
van Dr. Th.W. Juynboll, en Abdoerraoef van Singkel, bijdrage tot de kennis van de mystiek
op Sumatra en Java, academisch proefschrift van D.A. Rinkes.
2) Dr. A. Müller, Der Islam im Morgen- und Abendland.
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woonplaats bieden aan tal van menschen, aan een geheelen stam of clan.
Ook in de woestijn zijn plaatsen aan te wijzen, waar de arbeid van den mensch
aan moeder natuur heeft afgedwongen, wat zij niet uit zich zelve. opleverde. Daar
zijn zandstuivingen vastgelegd en velden in cultuur gebracht; daar zijn op niet weinig
punten gebouwen opgericht, waar de reiziger goede rustplaats vindt, waar de dorstige
gelaafd, de hongerige gespijsd wordt; waar de karavanen dagen lang kunnen toeven
en proviand opnemen voor het vervolg van hun tocht; gebouwen, waarin gelegenheid
is om het verlangen te bevredigen van hen, die streven naar de kennis Gods, en waar
bovendien de misdadiger, die de hand der justitie ontkomen is, een toevlucht en
veilige wijkplaats vindt.
Aan de Noordkust sterk vermengd met Arabieren, en soms als 't ware daarin
opgelost - gevolg van de vroegere veroveringstochten, toen de leer van den laatsten
Profeet te vuur en te zwaard tot zelfs over Sicilië en Spanje verbreid is geworden houdt de bevolking meer landwaarts in ook meer een eigen, in onderscheidene
gedeelten verschillend karakter, al zijn ook hier Arabische elementen nog duidelijk
te onderkennen bij de bewoners van ver van de kust gelegen oasen. Doch uit welke
verschillende groepen de bevolking van Afrika's noordelijke helft ook moge zijn
samengesteld, het overgroote deel er van is toch vereenigd en verbonden: zij meenen
te leven naar de wetten van één en denzelfden God, den God der Mohammedanen.
Moge de band wellicht vele zwakke plaatsen hebben, en de kracht van het geheel
ook hier gemeten moeten worden naar de sterkte van de zwakste plek, groepsgewijze
is de bevolking verbonden door hechtere koorden, koorden van verschillende kleuren,
maar toch alle schakeeringen van een zelfde grondkleur; terwijl die, welke gelijke
nuanceering vertoonen, alle samenkomen, elke groep in een eigen centrum, waar zij
stevig worden vastgehouden en van waaruit stuur en richting kunnen worden gegeven
tot in de uiterste einden.
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Die meer soliede verbindingen worden gevormd door de tarîkah's, de godsdienstige
broederschappen, mystieke orden, voor welker bloei hier in het Westen het terrein
niet minder gunstig is bevonden dan beoosten het uitverkoren volk, tot hetwelk Allah
zijn laatsten gezant heeft gezonden. En geen wonder!
Wat Dr. Müller1) van de Berbers zegt:
‘Of men hun Christelijke liefde of Mohammedaansch fatalisme, de
volkssouvereiniteit der Charidjieten of het absolutisme der Sji'ieten predikt, het is
alles voor hen min of meer Chineesch; maar als de prediker flink lange en zoo min
mogelijk gekamde haren heeft, fonkelende oogen en een witten baard; als hij gekleed
gaat in lompen en zijn huid het kenmerk draagt zorgvuldig behoed te worden tegen
elke aanraking met zeep; als hij met donderende of met grafholle stem ijzingwekkende
dingen zegt, dan kan hij zeker zijn van succes. Is hij dan bovendien nog in staat, door
Godes rechtstreeks verleende gunst, om een uur lang op het hoofd te staan, of zes
weken achtereen te vasten; om regen te maken of slangen te laten dansen en volslagen
onbegrijpelijke orakels te geven, dan kan hij zich wellicht opwerken tot Mahdi, den
stichter van Allah's rijk op aarde, wiens komst zal voorafgaan aan den ondergang
der wereld, waarbij den vromen heil, den zondaren en ongeloovigen verderf wacht,’
dat alles kan onveranderd gelden voor alle groepen van de woestijnbevolking en
in mindere of meerdere mate ook voor de massa der Arabisch getinte kustbewoners,
zelfs in de grootere centra van verkeer.
Zoo vonden dan de verbreiders van de leer der mystieken, ordestichters en hunne
opvolgers of gemachtigden van dezen, in dit gebied een arbeidsveld, dat ruime vrucht
beloofde op te brengen en inderdaad ook opgebracht heeft; want al staan het volk
der Berbers en anderen, dooreengenomen ook beneden het ontwikkelingspeil, hetwelk
vereischt wordt voor de beoefening

1) Zie noot 2 op pag. 223.
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van de rechtzinnig Mohammedaansche mystiek, ook in dit artikel gelijk in zoovele
andere is meer vervalschte dan zuivere waar aan de markt gebracht; en de directeuren
van de mystieke genootschappen, die niet minder uit waren op het behalen van
aardsche voordeelen en het verkrijgen van wereldlijke macht dan op het ontvankelijk
maken van het gemoed hunner adepten voor den bijzonderen zegen, welke vlijtige
beoefening en naarstige betrachting van de regelen en voorschriften hunner orde kan
beloonen, zij hebben zelden of nooit scrupules gevoeld om de hulp te aanvaarden
van tallooze kwakzalvers in de mystiek, en zij zijn niet weerhouden geworden door
overwegende gemoedsbezwaren, om het eenvoudige en goedgeloovige volk te
bedriegen, overtuigd als zij waren van de waarheid der spreuk, welke zegt, dat de
wereld bedrogen wil worden.
Mystiek is een der uitingen van het religieuse gemoed; haar doel is, in het algemeen
gesproken, om een dadelijke en rechtstreeksche betrekking in het leven te roepen
tusschen den mensch en zijn Maker. Hoe inniger het contact, dat tot stand wordt
gebracht, des te rijker het resultaat. In vele mystieke kringen stelt men zich een voor
slechts enkele uitverkorenen te bereiken einddoel voor, waarbij de mensch geheel
opgaat in of samensmelt met de Godheid, zoodat geen bewustzijn meer overblijft
van het eigen bestaan, en er alleen nog bewustzijn is van het zijn van het Al-wezen.
Zulk eene volkomen versmelting moet dan de hoogste zaligheid schenken, welke
voor den mensch gedurende zijn aardsche leven kan zijn weggelegd.
Slechts weinige uitverkorenen bereiken dit einddoel, maar de kans of mogelijkheid
om het te bereiken staat toch voor een ieder open. Men kan zich die kans verschaffen,
door de mystiek te beoefenen onder de leiding van iemand, wien de zaligheid van
een volkomen absorptie in de Godheid reeds ten deel gevallen is. Bij zulk eene
beoefening doorloopen de leerlingen verschillende afdeelingen, zij stijgen langs
trappen omhoog, en als zij op den
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hoogsten trap zijn aangeland, mogen zij zich vleien met de hoop eenmaal ook
uitverkoren te zullen worden.
De oefeningen hebben vooral ten doel, om zich geheel los te maken van deze
wereld van zintuigelijke waarneming en inzicht te krijgen in andere bestaansvormen,
andere sferen van het Zijn. Een der vele denkwijzen omtrent den aard van het Zijn
leert, dat het zich openbaart in een zeker aantal sferen, verschillende phasen van
existentie, waarbij als uitersten, ter eene zijde de sfeer waarin er niets is dan het Zijn
van God, ter andere zijde die, waarin het geschapene, hetgeen men met de zintuigen
kan waarnemen, tot aanzijn komt. Deze sferen, hoewel van elkander onderscheiden,
volgen elkaar niet op met verschil van tijd, maar moeten gedacht worden als
gelijktijdig bestaande, als co-existenties, die geheel onafhankelijk zijn van tijd en
ruimte.
Indien de mystiek-beoefenaar op den hoogsten trap van kennis is aangeland, is
voor hem de mogelijkheid geopend om het juiste inzicht te krijgen in de eerstbedoelde
phase; op dat oogenblik zal hij dan het besef van eigen bestaan moeten verliezen;
hij is weggevaagd, want er is in de sfeer waarin hij binnen is getreden niet anders
dan het Zijn van het Al-wezen, van God. Zulk eene absorptie duurt slechts tijdelijk,
de gelukzalige gaat weer terug naar de sfeer van het andere uiterste, de sfeer van den
mensch, en daarmede keert ook het besef van eigen existentie, het zelfbewustzijn tot
hem terug.
De bovenstaande zeer beknopte en onvolledige schets, welke slechts een aanduiding
geeft van een bepaalde richting in de mystiek, moge voldoende zijn om aan te toonen,
dat zij niet geschikt is om door een ieder met veel kans op resultaat beoefend te
worden. Wel hebben diepzinnige denkers zoowel als eenvoudige droomers zich aan
haar gewijd; doch wil deze toewijding voldoening en bevrediging schenken, dan is
er toch een zekere geaardheid of aanleg noodig, om de gedachten omtrent de dingen,
die niet van deze wereld zijn, in de vereischte richting te kunnen doen uitgaan.
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Het laat zich begrijpen, dat niet zelden veel van het ernstige, het religieuse karakter
verloren gaat, indien de mystiek beoefend wordt of beter heet beoefend te worden,
door menschen die er niet voor geschikt zijn; en vooral als zij niet om haar zelve,
maar om bijkomende redenen wordt gediend. Ook is het duidelijk, dat waar duizenden
en nog eens duizenden tot een bepaalde mystieke orde zijn toegetreden, de leden
geen eigenlijke beoefenaars zijn; de groote massa van de leden der mystieke
genootschappen onder de Mohammedanen stelt zich met zeer weinig tevreden;
hoogstens hopen zij op zegen door tusschenkomst en voorspraak van de superieuren
hunner orde, die zij beschouwen als in Allah's bijzondere gunst te staan.
Het opleven en bloeien van de mystiek in den Islâm moet worden toegeschreven
aan verschillende oorzaken, doch hoofdzakelijk aan oorzaken die van buiten af
kwamen en minder aan inwendige; want de godsdienst, door den Profeet Moehammad
gepredikt, bevat slechts weinig mystieke elementen. De uitbreiding van het geloof,
de veroveringstochten hebben reeds spoedig de Moslimsche maatschappij in aanraking
gebracht met andere volken met een meer poëtische religie, wier godsdienstig gemoed
meer neiging gevoelde tot het zoeken naar een innig verband met hunnen God. Deze
en dergelijke neigingen zijn na de Islamiseering der bedoelde volken niet onderdrukt
geworden. De Islâm, hoe onverdraagzaam ook in sommige opzichten, vooral naar
de letter van de wet, heeft in de praktijk bewezen in vele zaken zelfs zeer
verdraagzaam te kunnen zijn. In nieuw veroverd gebied heeft hij zich veelal
gemakkelijk aangepast aan de godsdienstige toestanden, welke daar heerschten, en
kon onder het nieuwe regime veel van het oude in leven blijven. Zoo ook de mystiek;
hare beoefening werd gesanctionneerd en officiëel erkend als niet in strijd met wet
en geloofsleer. Deze tolerante houding ten aanzien van de mystiek, die zoo bij uitstek
geschikt is om den geloovige af te leiden van den juisten weg en te voeren op de
dwaalwegen der ketters, is mogelijk deels ook een gevolg geweest van de
omstandigheid, dat
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zij op een gegeven oogenblik niet meer bleek te weren. Eenmaal binnengedrongen,
toonde zij een sterke groeikracht te bezitten, en de maatregelen waarbij zij werd
toegelaten en zoo goed mogelijk in overeenstemming gebracht met den officiëelen
godsdienst, kunnen pleiten voor de menschenkennis van de Moslimsche autoriteiten
van die dagen.
Natuurlijk kwam er onder het koren veel kaf voor; oefeningen, die met mystiek
niets hebben uit te staan, kwakzalverij en bedrog werden onder haar naam
geïntroduceerd, en de vlag heeft dikwijls de lading gedekt.
In den Islâm heeft ook de heiligen-dienst een uitbreiding gekregen als in weinig
andere godsdiensten. Het aantal Moslimsche heiligen is overstelpend groot. Een der
beste middelen om in de appreciatie van het volk tot heilige te worden gepromoveerd,
is het verrichten van wonderen. Het wonder bewijst om zoo te zeggen ziender oogen,
dat degene die het verricht zich mag verheugen in de bijzondere gunst van Allah.
Met den wonderdoener werd ook gelijk geacht en geëerd, degene die de kunst verstond
om zich te brengen in een toestand van extase, het hoogste punt waartoe de
godsdienstige exaltatie kan voeren. En hij, die er in slaagde de meening ingang te
doen vinden, dat hij in zijne extase een ontmoeting had gehad met Allah zelf, met
den Profeet, met heiligen van een vroeger tijdperk of vrienden van Allah uit vroeger
dagen, etc., die kon en kan er ook nog in onzen tijd zeker van zijn, dat hij geëerd en
aangehangen zal worden, en dat hij invloed en macht zal kunnen uitoefenen over
zijn vereerders. Zij zullen hopen door zijn bemiddeling en voorspraak bij Allah iets
meer van diens genade en gunst te kunnen verwerven; zij zullen zich vleiën met de
gedachte, om door de navolging van zijn voorbeeld en de naleving van door hem te
geven voorschriften en regels iets, wellicht veel nader tot Allah te kunnen geraken,
dan andere stervelingen, die de kennis van de beproefde en juist gebleken praktijken
moeten ontberen.
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Evenals de oude grootmeesters der mystiek zich omringd zagen worden door
gelijkgezinde leerlingen, zoo zijn de Moslimsche wonderdokters ook in den nieuweren
tijd het centrum geworden, waaromheen zich een soms zeer groote schaar van
volgelingen groepeerde. Op deze wijze kan men zich een beeld vormen van het
ontstaan der tegenwoordige religieuse broederschappen der Mohammedanen,
genootschappen die, indien de levenskracht slechts sterk en de directie energiek
genoeg was, opgroeiden tot machtige corporaties met een degelijke organisatie,
waarin strenge hiërarchie; lichamen, welke onder de leiding hunner directeuren en
de gemachtigden van hen, zich op den duur niet enkel bemoeid hebben met het
geestelijk leven der broeders in de leer; maar waarin het streven naar wereldlijke
macht met zulk een goeden uitslag is bekroond geworden, dat zij een politieke
beteekenis kregen en een lang niet onbeteekenende rol konden spelen op het
wereldtooneel.
De religieuse orden van de Mohammedanen dragen den algemeenen naam tarîkah,
d.i. naar de alledaagsche beteekenis van het woord, het pad of de weg; naar de speciale
beteekenis, de weg langs welken de broeders of leerlingen worden geleid, en zoo de
orde, het godsdienstige genootschap. De eigennaam van de orde wordt veelal ontleend
aan dien van den stichter. Gewoonlijk is de oprichter iemand, die na in de mystiek
opgeleid te zijn en na ijverige oefening ten laatste er in weet te slagen geestelijk
contact te krijgen met een vroegeren heilige, met een der zeer vele profeten, etc., die
hem in den naam van Allah op eenigerlei wijze den weg aantoont, langs welken hij
zijn verder leven moet gaan. Het gevolg hiervan kan dan zijn, dat hij op eigen
gelegenheid gaat propageeren, vrijwillig de taak van missionaris op zich neemt,
waardoor, bijaldien zijn streven met goeden uitslag wordt bekroond, een nieuwe orde
in het leven geroepen wordt, waarin dan verder de door hem verkondigde methode,
leefregels enz. worden gevolgd.
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Was hij lid van een bestaande orde, dan kan zijn optreden aanleiding geven tot
splitsing of scheuring, doordat een groep zich afzondert uit de oude vereeniging; het
kan ook zijn, dat de bestaande broederschap opgelost wordt in twee of meer nieuwe.
Heeft de nieuwe propagandist bijzonder succes, dan is de kans niet uitgesloten, dat
de orde waaruit hij is voortgekomen geheel verloopt. Zoo kunnen bestaande tarîkah's
te niet gaan en nieuwe ontstaan.
Om de zuiverheid, de doelmatigheid van nieuwe methoden enz. te bewijzen, wordt
echter de roep alleen, welke van den leeraar uitgaat, niet voldoende geacht. Het woord
nieuw worde hier niet letterlijk opgevat, en meer genomen in den zin van gewijzigd.
De wijzigingen betreffen meestal détailzaken, en wat zich als nieuwe methode mocht
aanmelden, is voor het grootste deel gebaseerd op een vroeger systeem. Zoo kan de
verkondiger van iets nieuws zich toch blijven beroepen op den leeraar, van wien hij
zijn onderwijs genoot, en de laatste staat op zijn beurt op de schouders van een
beroemd voorganger. Aldus is er een keten van personen; en ten einde nu te bewijzen
dat de doctrine eener orde inderdaad niets te wenschen overlaat, wordt de ketting
naar boven opgevoerd, ten slotte langs een der vier ‘recht geleide’ chaliefen tot den
Profeet Moehammad; en als ware diens autoriteit nog niet voldoende, wordt het
laatste einde, waarin dan ook de overbrenger der openbaringen, de engel Gabriël
wordt opgenomen, doorgetrokken tot Allah zelf.
Zulk een keten, silsilah geheeten, kan aantoonen, dat leer en methode ten slotte
niet van menschelijke, maar van goddelijke origine zijn. Elke orde bezit een eigen
exemplaar, en natuurlijkerwijze acht ieder zijn eigene de beste.
Sommige orden kunnen er zich op beroemen als het ware een geheel streng van
ketenen te bezitten, welke dan niet ver van de uiteinden zich tot een geheel vereenigen.
Het komt namelijk wel voor, dat iemand eer hij propaganda maakt voor iets nieuws,
dat hemzelf geopenbaard
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is geworden, zich heeft laten opnemen in verschillende orden. Hij beroept zich dan
op de silsilah van alle genootschappen, van welke hij deel heeft uitgemaakt. De
onderscheidene ketenen komen dan bij hem samen, om vereenigd als ééne lijn weer
van hem over te gaan op zijn opvolgers in de directie.
De keten geeft eenige aanwijzing omtrent de plaats, welke een genootschap in de
waardeering der rechtzinnige Mohammedanen inneemt. Volgt na Moehammad de
opperchalief 'Alî, dan geeft dit aanleiding tot het vermoeden, dat de doctrine der orde
zal afwijken van streng orthodoxe richting; volgt echter Aboe Bekr of een der anderen,
dan is de onderstelling gewettigd, dat de betrokken orde niet afgedwaald is van den
weg der rechtzinnigen.
De organisatie van het bestuur eener tarîkah wordt ingewikkelder naarmate het
aantal leden grooter en het terrein dat zij bewonen uitgebreider is. Aan het hoofd
staat immer de sjech, d.i. de geëerde, meester, directeur, leidsman in het geestelijke
leven. Theoretisch en naar de oorspronkelijke principes, waaraan de tarîkah's hun
ontstaan zijn verschuldigd, zou hij ook enkel het geestelijk hoofd moeten zijn. Doch
er is groot verschil tusschen de theorie en hare toepassing in de practijk van het leven.
Regel is, dat practisch de sjech in geen geringe mate ook wereldlijke macht over zijn
onderhoorigen uitoefent. Als geestelijk hoofd erkent hij boven zich geen gezag dan
dat van Allah en zijn gezant; als wereldlijk hoofd eigenlijk ook niet, al heeft de loop
der gebeurtenissen er toe geleid, dat de meeste sjechs toch nog staatsgezag boven
zich moeten erkennen.
Het is de sjech, die al de geheimen der tarîkah kent en doorgrondt; in dat opzicht
is hij alwetend. Zijn de omstandigheden hem gunstig, dan treedt hij ook op als
almachtig. De eerste sjech eener orde is de stichter, de oprichter, die in zijn bestuur
opgevolgd wordt, als regel door den oudsten zoon, indien geestelijke en wereldlijke
macht samengaan. Naar de bepalingen van de Moslimsche wet ten aanzien van den
overgang van het imamaat, komt
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het voor dat de sjech reeds bij zijn leven zijn opvolger aanwijst. Ontbreekt de
wereldlijke macht, dan wordt de als opvolger aangewezene voorgedragen bij de
ambtenaren, die in rang op den sjech volgen, en wordt hunne bekrachtiging gevraagd;
of wel de keuze van een opvolger wordt aan de gemeente overgelaten. Zonder
buitengewone omstandigheden, die afwijking van de usance wenschelijk maken,
wordt ook dan de keuze gevestigd op dengenen, die door geboorte het eerstgerechtigd
is den voorgaanden sjech op te volgen.
De sjech heeft het opperbestuur in alle zaken der tarîkah, zoo ook over hare
eigendommen en bezittingen, zonder dat hij daarvoor verantwoording aan de leden
verschuldigd is. Bij hem berust de wasiyah, een veelal volumineus geschrift, waarin
alle beginselen der orde, hare leer zoowel als hare methoden, leefregels, recietformules
(zie beneden), enz. enz., minutieus zijn opgeteekend, geanalyseerd en verklaard.
Hij is het, die licenties, idjazah, geeft aan ondergeschikte ambtenaren, aan wie
daarmede volmacht wordt verstrekt om in naam van den sjech de orde verder te
verbreiden. Deze diploma's, geschreven op perkament of op gewoon papier, vertoonen
aan het hoofd een afdruk van het zegel van den opperbestuurder. Zij vangen aan met
lofverheffingen van Allah en den Profeet, bevatten verder een beknopt overzicht van
de geheime doctrine, vermelden de reciet-formules der orde en eindelijk de keten en
het systeem of de bepalingen ten aanzien van het toelaten van nieuwe leden. Naar
gelang van den rang des houders, is de idjazah meer of minder uitvoerig. Voor hen,
die in afgelegen landen geheel optreden als plaatsvervanger van den sjech, en daar
de lagere ambtenaren benoemen, is een uitgebreider licentie noodig dan voor hen,
die arbeiden onder meer direct toezicht en in de nabijheid van den directeur.
De bedoelde plaatsbekleeders volgen het eerst in rang op den sjech; zij voeren dan
ook den titel chalifah, letterlijk stedehouder. Niet in elke orde worden zij aangetroffen;
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het aantal leden in verafgelegen oorden is niet altijd zoo groot, dat het noodig is hen
onder toezicht te stellen van een ambtenaar met zulk een hoogen rang en uitgebreide
volmacht. Ook wordt het aanstellen van chalifah's wel vermeden wegens het gevaar
van scheuring; de hooge positie kan licht het verlangen doen ontstaan naar nog meer
macht en zelfstandigheid, hetgeen aanleiding kan geven tot pogingen om zich geheel
onafhankelijk van den sjech te maken.
Zoo komt het dan meer voor, dat de ambtenaren, die rechtstreeks onder den
opperbestuurder staan, van lager rang zijn dan de chalifah. Zij dragen den titel van
moekaddam, de voor- of bovengeplaatste. Onder hen werken nog tal van speciale
agenten, maar de moekaddam is toch de persoon, die ook dadelijke aanraking heeft
met de leden. Hij is overbrenger en tegelijk uitvoerder van de van hooger hand
gegeven bevelen, neemt nieuwe leden op, vervult zoowel de rol van zendeling en
leeraar als die van directeur van een klooster met school, moskee enz.; heeft
behoudens het boven hem gestelde gezag de oppermacht in zijn ressort, en is in één
woord de ziel van de propaganda voor de doctrine der tarîkah. Als onderwijzer,
leidsman van het geestelijk leven zijner leerlingen, is de moekaddam ook weer sjech.
Vandaar dat gesproken kan worden van een sjech eener orde, die dan wel te
onderscheiden is van den sjech, den opperbestuurder. De eerstbedoelde is de
ondergeschikte van laatstgenoemde; doch sommige ondergeschikte sjechs hebben
zeer uitgebreide bevoegdheid en zelfstandige macht. Dit zal vooral het geval zijn,
als het gebied, waarover de orde zich heeft verbreid, uitgestrekt is en de
communicatiemiddelen gering zijn. Het verband wordt door zulke omstandigheden
losser, en zulks meer naar gelang eer- en heerschzucht van den op grooten afstand
van het opperbestuur arbeidenden vertegenwoordiger grooter zijn.
Geheel onderaan op de hierarchieke ladder staat dan de menigte der adepten. Men
duidt ze met verschillende namen aan. In vele orden noemt men ze achwân,
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plur. van achoê, broeder; elders ashâb, gezellen, plur. van sâhib; weer in andere
streken heeten ze fakir, arme drommel, derwisj, etc. Ook vrouwen kunnen in een
tarîkah worden opgenomen en zelfs opklimmen tot den rang van moekaddamah,
fem. van moekaddam.
De ambtenaren oefenen hunne betrekking uit krachtens den wil van den sjech; zij
worden dus door hem benoemd; bij enkele orden echter worden de moekaddîm
gekozen door de broeders, waarna de keuze onderworpen wordt aan de goedkeuring
van den sjech.
De organisatie van het bestuur komt dus in hoofdzaken overeen met die, welke in
andere lichamen wordt aangetroffen; doch zij onderscheidt zich hiervan door hare
bijzondere discipline. De subordinatie wordt tot in de uiterste gestrengheid
gehandhaafd en de schier onmetelijke afstand tusschen de superieuren en hunne
broeders blijkt duidelijk uit de regelen, welke in de wasiyah (zie boven) zijn gewijd
aan de verhouding tusschen meester en leerling. In die verhouding - zoo ongeveer
heet het bij vele der tegenwoordige tarîkah's - zal de leerling volkomen afstand doen
van eigen wil en over zijn persoon en goederen niet anders beschikken dan
overeenkomstig de bevelen van den meester. In zijn tegenwoordigheid beware de
leerling het zwijgen en zegge geen enkel woord, dan na bekomen toestemming. De
positie van den leerling tegenover den meester is te vergelijken met die van iemand,
die neergezeten is aan den oever der zee, in afwachting of zijn voedsel tot hem zal
komen.
De volkomen overgave wordt bij de gelofte, welke nieuw toegetreden leden moeten
afleggen, in enkele orden geschetst met de woorden, dat de leerling zal zijn in handen
van den meester, als een lijk in handen van dengene, die het wascht.
Tegenover den leerling is de meester de bewaarder en overbrenger van de
goddelijke inspiratie. De methoden, volgens welke de leerling onderwezen wordt
om nader te komen tot Allah, gaan alle uit van het beginsel, dat zulks uitsluitend kan
geschieden door intermediair van den
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meester. Aanvankelijk zal de leerling bij zijn pogingen om zich te ontworstelen aan
deze zinnelijke wereld, dan ook geenszins zijn gedachten richten op Allah of op den
gezant, maar uitsluitend op den meester, opdat diens beeld des leerlings geest geheel
doordringe en hem leide. Indien men een geraffineerd middel had willen bedenken
om bij den nieuweling een gevoel van volkomen afhankelijkheid van zijn superieur
te vestigen, men had er voorwaar moeilijk een beter kunnen vinden.
Het woord van den meester staat voor den leerling dan ook gelijk met een goddelijk
bevel. De eerbied, welken de broeders hunnen moekaddam toedragen is om zoo te
zeggen grenzeloos en de meest onbeschaamde aanmatiging wordt van hen met
gelatenheid verdragen.
Wij hebben gezien, zoo schrijven de heeren Depont en Coppolani in hun werk
‘Les Confréries Religieuses Musulmanes’, waaraan veel voor dit artikel is ontleend,
wij hebben gezien, hoe tal van broeders door hun geestelijken leidsman werden
mishandeld en geslagen, zonder dat ééne beweging of een enkele syllabe hun lijden
kwam verraden; de oogen hemelwaarts gericht schenen zij God tot getuige te willen
nemen en Zijn tusschenkomst in te roepen; maar de stomme bede, welke in hunne
oogen was te lezen, drukte minder de hoop uit op leniging hunner smart, dan wel op
vergiffenis voor den meester, die blijkbaar een oogenblik was afgeweken van den
‘weg’, ongetwijfeld wijl hij onder den invloed van booze demonen zich afgewend
had van de goddelijke genade.
Moeilijk zal men elders organisaties aantreffen, waarin het ijzeren regiment zóó
tot in zijn uiterste consequenties is doorgevoerd, als bij deze broederschappen, wier
verheven doel oorspronkelijk was en nog immer heet te zijn, het bevorderen van het
geestelijk heil der broeders en hen te leiden op den weg, langs welken zaligheid
wordt verkregen.
Soms kan de inwijding van nieuwe leerlingen hun reeds duidelijk maken, dat die
weg moeilijk en zwaar te begaan zal zijn. Bij enkele orden toch duurt het noviciat
geruimen tijd en ondergaan de nieuw toegetredenen zeer

Onze Eeuw. Jaargang 12

237
gevoelige beproevingen. Gewoonlijk echter geschiedt de opneming op eenvoudige
wijze. De nieuwe leden herhalen eenige gemakkelijk te onthouden reciet-formules
en leggen in handen van den moekaddam eene gelofte af, waarbij zij verklaren zich
zelven ten bate der tarîkah te zullen verzaken, en zich geheel en al, met lichaam en
ziel te verbinden aan den sjech, welken zij zullen beschouwen als bemiddelaar
tusschen Allah en zich zelven.
In de landstreken, waar het aantal gezellen groot is en dus ook binnen beperkt
gebied meer superieuren zijn gevestigd, geschiedt de opneming door de in rade
vereenigde moekaddîm.
Is men eenmaal als lid toegelaten, dan zal men ook op den bijzonderen, aan het
lidmaatschap der orde verbonden zegen, barakah, mogen hopen, zegen die van Allah
afkomstig is maar bewaard wordt door den sjech. De barakah komt nooit rechtstreeks
van Allah tot de adepten, doch uitsluitend door intermediair van den sjech, die er zooals het in de wasiyah wordt uitgedrukt - de bewaarder van is, gelijk Gabriël
bewaarder is der openbaringen; en evenmin als deze engel zich Allah's openbaringen
zal toeëigenen, zoo zal de sjech zich de barakah toeëigenen.
Om te goeder tijd den zegen te kunnen gaan halen, zal men zich moeten
onderwerpen aan de leefregels der orde, en de door haar voorgeschreven oefeningen
volbrengen. De bedoelde oefeningen bestaan in het op gezette tijden reciteeren van
vaste formules, tot een bepaald aantal malen. Dit reciet, waarvoor elke orde ook
eigene formules heeft buiten die, welke aan alle gemeen zijn, wordt als een uitnemend
middel beschouwd om de gedachten los te maken van de wereld der zinnen en te
vestigen op de dingen van hoogere orde. Het met aandacht vermelden toch van een
bepaalde zaak, sluit de gedachte over andere onderwerpen uit, daar de mensch niet
vermag aan twee dingen tegelijk te denken. Het herhaalde opzeggen van gewijde
formules noemt men dzikr, lett. in herinnering houden, in het geheugen terugroepen.
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Een zeer gewone formule, overal in gebruik, vormt het eerste ‘woord’ van de
geloofsbelijdenis ‘Er is geen godheid buiten God’, d.i. het woord der ontkenning.
Ook het menigvuldig herhalen van het woord Allah, letterl. de godheid; van het
persoonlijk voornaamwoord Hoewa, d.i. Hij, of van een verbinding dezer woorden
- waarbij verschil in volgorde, Allah Hoe of Hoe-w-Allah, kan wijzen op een zeer
speciaal onderscheid in de beschouwing van het Zijn, op een andere sfeer van
existentie waarvan de oefenaar het inzicht tracht te krijgen - is een wijd verbreide
methode. Daarnaast heeft dan elke tarîkah hare eigene bijzondere dzikr-formules.
De ademhaling speelt bij het dzikr ook dikwijls een rol en het reciet is het
vruchtbaarst, wanneer alle organen en ledematen van het lichaam er bij ingespannen
worden. In dit opzicht doet het dzikr eenigszins denken aan de ‘inspanning’ van den
Yogin der Indiërs, ademoefeningen welke, naar Prof. Dr. J.S. Speyer mededeelt1),
tegenwoordig ook in Amerika en Europa vele bewonderaars tellen.
De bolwerken van het gezag in de tarîkah zijn de zâwiyah's; daar komen de banden
samen, welke de broeders binden aan hunne orde, om ten slotte alle vereenigd te
worden in het centrale reduit, de zâwiyah in welke de sjech residentie houdt.
Het woord zâwiyah beteekent letterlijk hoek, kant; en zoo verder de hoek van
retraite, kloostercel, kluis; bij uitbreiding van beteekenis het gebouwen-complex, dat
zoowel klooster als school is, zoowel hotel als zieken- en armenhuis, en waarbij ook
een moskee behoort.
In deze gebouwen is de directie gevestigd; daar vindt men de kanselarijen; van
daaruit wordt het bestuur gevoerd. Een talrijk personeel staat er ter beschikking van
den directeur. Hij heeft zijn ambtenaren, belast met beheer van gelden en goederen
van de stichting; er zijn cere-

1) De Indische Theosophie, pag 249, 250.
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moniemeesters, die de oefeningen leiden en als voorganger optreden bij het verplichte
dagelijksche ceremonieel ter verheerlijking van Allah; victualiemeesters belast met
de zorgen voor de materieele belangen van den inwendigen mensch; er is
onderwijzend personeel voor het eerste onderricht aan de kinderen uit de omgeving,
en eveneens voor het hooger onderwijs, waartoe van verre en van nabij de leergierigen
zich aanmelden. Daar zijn ten slotte de leerlingen die in de zâwiyah wonen, welke
allen tot het dienstpersoneel van de directie gerekend kunnen worden.
Om en bij deze gebouwen liggen gewoonlijk de belangrijkste vaste bezittingen,
tuinen en akkers; daar zijn de stallen en weiden; en het personeel voor den veldarbeid,
voor verzorging en onderhoud van het vee, heeft in de buurt zijn woonplaats.
Het terrein waar de zâwiyah staat is meestal een heilige plaats; men vindt er in de
nabijheid het graf van een heilige, van een maraboet, van een beroemd ordestichter,
van een of anderen schutspatroon, en de op geregelde en ongeregelde tijden plaats
vindende bedevaarten naar deze heiligdommen vermenigvuldigen het aantal vrome
bezoeken, welke aan de stichting worden gebracht.
Het gebouw bevat behalve de woningen voor directie en personeel ook
kloostercellen, welkome verblijfplaats voor asceten, en een groote zaal voor
gemeenschappelijk dzikr, dat bij sommige orden door dansen wordt gevolgd.
Het zijn deze inrichtingen, waarheen de hongerige zich wendt om voedsel, waar
de zieke weet verpleging te zullen vinden; het zijn de zâwiyah's, waar de misdadiger
een veilige wijkplaats vindt. Zelfs in Algiers en Tunis kan een boef zich veilig achten
voor den arm der justitie, zoodra hij opgenomen is in een dezer scholen, gelijk men
ten onrechte deze inrichtingen wel noemt, omdat er meestal een school aan verbonden
is.
Groot is door al deze omstandigheden de invloed welke van de zâwiyah uitgaat
op de omgeving, en volstrekt niet alleen op de naaste omgeving. Want vele leerlingen,
die hunne studie hebben voltooid, zullen aanstonds de inrich-
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ting verlaten, om zich elders te vestigen, dikwijls ook om te zwerven van de eene
nederzetting naar de andere, hier optredende als onderwijzer, daar als verkooper van
gewijde amuletten en talismans, als slangenbezweerder, etc.; en zij zullen den volke
verkondigen, dat zij bij het onderwijs dat zij geven, bij de wonderen die zij vertoonen,
arbeiden door de inspiratie van hunnen sjech, wiens verdiensten en deugden zij
hemelhoog verheffen, zoodoende het hunne weer bijdragende tot verbreiding van de
orde en van het onwankelbare vertrouwen in macht en grootheid van den meester.
De zâwiyah's vormen inderdaad de bolwerken van het gezag der tarîkah en van
hunne macht.
Ter bereiking van het oorspronkelijke doel der religieuse broederschappen van de
Mohammedanen waren ruime financieele middelen niet dringend noodig. Er kan
van zulk eene corporatie groote moreele invloed uitgaan, zonder dat de uitgaven
daarvoor bijzonder hoog behoeven te zijn.
De oude mystiek-beoefenaars onderscheidden zich door eenvoud en sobere
levenswijze, uiterlijk zichtbaar aan hun kleed van wollen stof, soef, naar welke de
dragers er van den naam soefi ontvingen, welke naam weder aanleiding heeft gegeven
om de Moslimsche mystiek soefisme te noemen.
Wel vergt ook de geestelijke leiding geldelijke offers en hoe ruimer de middelen,
hoe uitgebreider de propaganda kan zijn; maar het streven naar wereldlijke macht
maakte verhooging van inkomsten meer dringend noodig; en de tarîkah's welke zich
hebben weten op te werken tot een politieke macht, veelal een staat in den staat,
zouden nimmer hun streven met zulk een goeden uitslag bekroond hebben gezien,
indien zij niet de middelen hadden bezeten om zich ruime financieele inkomsten te
verschaffen.
De groote en machtige tarîkah's zijn dan ook bepaald rijk. Als bron van inkomsten
bezitten zij in de eerste plaats de interessen hunner vaste goederen. De meeste dezer
zijn schenkingen, afgestaan ten behoeve van de orde of van den meester,
overeenkomstig de regelen van het

Onze Eeuw. Jaargang 12

241
wakf-recht. Wakf-goederen zijn goederen in de doode hand, opgedragen of gewijd
aan Allah en dus onttrokken aan het handelsverkeer. Daar Allah zelve de opbrengst
van die goederen niet benut, en er ook menschelijk beheer noodig is om ze in
behoorlijken toestand en rentegevend te houden, zoo geschiedt de opdracht aan Allah
ten bate van bepaalde personen of instellingen. De opbrengst vloeit hun dan toe,
terwijl zij zelve het beheer voeren of dit tegen evenredige belooning aan anderen
opdragen.
Het wakf-maken ten bate van vrome instellingen, heilig geachte personen, e.d.,
wordt beschouwd als een aan Allah welgevallig werk. Geen wonder dus, dat de
tarîkah's over uitgebreide vaste goederen kunnen beschikken. Indien de bemiddelden
karig bleken te zijn, zoo was het voor hunnen meester gemakkelijk genoeg om hen
met goed gevolg aan te sporen tot grooter vrijgevigheid. En de Mohammedanen, aan
wie toch de deugd van mildheid terdege is ingeprent, zijn tegenover de tarîkah's niet
karig geweest. Schonk de arme een enkelen dadelboom, de rijke stond een geheelen
boomgaard af.
Ook roerend goed kan tot wakf bestemd worden, mits het slechts niet minder wordt
en opraakt door gebruik. Geld is dus ongeschikt; maar meubilair kan zeer goed wakf
zijn.
Vele zâwiyah's hebben groote uitgestrektheden bouwland, boomgaarden en weiden,
meest in de onmiddellijke nabijheid, op boven geschetste wijze verkregen. Het
meubilair der gebouwen is eveneens geschonken goed, en de eigen fondsen behoeven
niet aangesproken te worden om het te vernieuwen.
Naast deze bron van inkomsten is er nog eene andere, welke niet minder ruim
vloeit, n.l. de zakât-opbrengst. Het woord zakât is in den Islâm aanvankelijk gebruikt,
in zijn ruimsten zin in de beteekenis van godsvrucht, vroomheid, in engeren zin in
de beteekenis van mildheid. Het beoefenen van die deugd is door den Profeet bij
meer dan ééne gelegenheid aangeprezen.
Later, toen de plichtenleer op meer schoolsche wijze
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zich ontwikkelde, zijn nauwkeurige regelen omtrent de zakât vastgesteld, zoodat een
ieder nauwkeurig kon weten, hoe ver hij met het beoefenen van de milddadigheid
behoorde te gaan ten einde te voldoen aan Allah's wet en wil. Het gevolg hiervan
was, dat de zakât het karakter kreeg van een gewone belasting, behoudens eenige
punten van verschil. De Mohammedaansche wet bepaalt nauwkeurig waarvoor de
opbrengst bestemd moet worden, en laat de betalenden vrij om zelve hunne gave uit
te reiken aan de categorieën van personen, die er naar vaste verhouding recht op
hebben, tenzij er van overheidswege inners en beheerders van de zakât zijn aangesteld.
Het oorspronkelijk karakter van armenzorg bleef deels behouden; als eerste categorie
van rechthebbenden op een deel der opbrengst noemt de wet de armen en behoeftigen.
De geheele organisatie van een tarîkah brengt mede, dat de ambtenaren tevens
optreden als amil, d.i. inner van de zakât; en de moekaddam is geen zachtzinnige
dienaar van den fiscus. Met nauwlettendheid inspecteert hij velden en tuinen zijner
achwân en taxeert de opbrengst ten einde te weten hoeveel de tien procent
vertegenwoordigt, welke de eigenaar moet opbrengen. Hij bezoekt stal en weide, telt
de kudden, opdat geen stuk vee, geen kameel of ram, die als zakât verschuldigd is,
hem zal ontgaan. Hij is op zijn inspectiereis ook geenszins de eenvoudige in wol
gekleede soefi; maar een hooggeplaatst dignitaris, in een rijk gewaad, dat met zijn
hooge waardigheid in overeenstemming is; hij is niet de geestelijke leider, die zijn
‘broeders’ bezoekt, veeleer een soort onderkoning, die onderzoekt of zijn onderdanen
hem niets onthouden van hetgeen zij hem als cijns verschuldigd zijn. Maar niettemin
dreigt hij met de straffe Gods en neemt hij Allah's woorden uit het heilige boek te
baat, welke leeren, dat Allah geen vergeving heeft voor hen, die de ‘mildheid’ niet
betrachten, wijl zij aan Allah noch aan zijn gezant gelooven, en dat Allah de
goddeloozen niet geleidt, om zoodoende op het geweten te werken en zelfs de armen
er toe te drijven eer meer dan minder te geven

Onze Eeuw. Jaargang 12

243
dan zij verschuldigd zijn. Het schijnt geen uitzondering te zijn zelfs, indien meer
geëischt wordt, dan hetgeen waartoe de wet aan de inners van de zakât het recht
geeft.
Goederen, paarden, handels- en koopwaren van de broeders, zij behooren om zoo
te zeggen mede aan moekaddam en sjech. In de kustlanden worden ten behoeve van
de zâwiyah's kaarsen, olie, vruchten en geweven stoffen opgeëischt; van de
woestijnbewoners verlangt men producten welke bij hen speciaal thuis behooren.
Hetgeen aldus wordt opgebracht, ter voldoening aan de vragen van het hooggezag,
kan dan gerangschikt worden onder de vrijwillige liefdegaven, sadakah, welk woord
- aanvankelijk eenigszins synoniem met zakât - na de reglementeering van de
‘mildheid’ uitsluitend de bijdragen aanduidde, die buiten de verplichte vrijwillig
werden geschonken. Ook deze vertegenwoordigen een aanzienlijk bedrag, hetwelk
echter nog overtroffen wordt door de waarde der geschenken, die pelgrims en anderen
aanbieden bij de vrome bezoeken, ziyârah geheeten; terwijl de heffingen, te betalen
bij de investituur van nieuwe leden, evenzeer een niet geringe bron van inkomsten
vormen. Het bedrag dat in Algiers op die wijze in één jaar aan de directies der daar
gevestigde tarîkah's toevloeit, werd bij lage raming geschat op 3.000.000 fr. aan
sadakah, idem 3.000.000 van pelgrims en bezoekers, benevens 1.500.000 van nieuwe
leden.
Het beheer over deze gelden is niet gebonden aan vaste regelen, en de sjechs zijn
voor hun financieel beleid aan niemand verantwoording schuldig. Alle uitgaven
heeten te geschieden in het belang van het zieleheil der broeders, die genoeg vereering
voor den meester hebben om te vertrouwen, dat ook de leiding van het geldelijk
beheer bij hem in de beste handen is.
Het dient vermeld, dat zeker deel van de inkomsten benut wordt tot het beoefenen
van liefdadigheid, voor armenzorg, ziekenverpleging, e.d.; maar zelfs de daarvoor
uitgetrokken sommen brengen nog eene bijzondere rente op; want hoe grooter de
faam omtrent de weldadigheid
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eener zâwiyah, hoe grooter ook de toeloop van pelgrims en bezoekers, die nimmer
nalaten hunne gaven mede te brengen1).
Het boven medegedeelde kan eenigszins een indruk geven omtrent de tarîkah's in
het algemeen, hunne organisatie, hun finantiewezen, etc.
Het verdient de aandacht, dat het onjuist is van deze lichamen te spreken als van
secten. De rechtzinnige Mohammedanen erkennen slechts ééne richting in de
geloofsleer, vier richtingen in de plichtenleer. Deze vier worden vertegenwoordigd
door de rechts- of wetsscholen

1) Destijds onbekend met de inrichtingen der tarîkah's heeft het Fransche Gouvernement in
vroeger jaren (1848) beslag gelegd op het wakfgoed, daarmede de ingezetenen treffende in
hetgeen hun het dierbaarst was, dierbaarder dan het leven, dat zij gaarne opofferden om deze
aardsche bezittingen te verdedigen. De opbrengsten zijn ten bate van de godsdienstige
instellingen gebleven, doch onder toezicht van het gouvernement.
Ten aanzien van zakât en sadakah schijnt in de Fransche bezittingen in Noord-Afrika een
verderfelijke dwang op de bevolking te worden uitgeoefend, zonder dat van overheidswege
kan worden ingegrepen, omdat de geringen het niet zouden durven wagen eenige klacht over
hunnen moekaddam in te dienen. Zij zouden het ook niet willen; armen en behoeftigen
kunnen er zich op beroemen meer te leven naar Allah's wet, die het verzamelen van aardsche
schatten uit den booze acht, dan rijken. Daarom schaamt de rechtgeaarde Moslim zich niet
wegens armoede en gebrek; veeleer is hij er trotsch op.
Het is hier wellicht een goede plaats om er op te wijzen, dat in Ned.-Indië, waar de zakât kjadat zegt men daar - vrij getrouw wordt opgebracht, soms ten bate van bepaalde personen,
meestal ten bate van moskee-directeuren en hunne ondergeschikte ambtenaren, het Europeesch
bestuur nauwlettend moet toezien, dat de volgens de Mohamm. wet verplichte zakât onder
geen voorwaarde door iemand wordt g e ë i s c h t ; de opbrengst moet volkomen vrijwillig
geschieden en met de uiterste zorg moet gewaakt worden, dat er geenerlei pressie op de
bevolking wordt geoefend.
Aan de inlandsche bestuursambtenaren is het streng verboden om, onder welken vorm ook,
eenig voordeel van deze opbrengsten te genieten.
Nog in 1905 werd ten aanzien van dit onderwerp een uitvoerige circulaire van den len
Gouvernements-Secretaris gericht tot de Hoofden van Gewestelijk Bestuur op Java en
Madoera, met uitzondering van die der vorstenlanden. Men zie het Bijblad op het Staatsblad
van Ned.-Indië No. 6200.
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der S j a f i i e t e n , H a n a f i e t e n , M a l i k i e t e n en H a n b a l i e t e n , die elkaar
gelijk gerechtigd achten en als even rechtzinnig erkennen. Naast deze vier zijn er tal
van andere secten, die door de orthodoxen echter als min of meer kettersch beschouwd
worden.
Tot een zelfde tarîkah behooren veelal personen van verschillende secten. Wel
heerscht in de Noordelijke randen van Afrika voornamelijk de rechtsschool gesticht
door Mâlik bin Anas, de school der M a l i k i e t e n dus, welker volgelingen vooral
in Marokko, Algiers, Tunis gevonden worden; maar sommige der tarîkah's, welker
hoofdbestuur aldaar gevestigd is, tellen leden in de buurt van de heilige plaatsen
Mekka en Medina, waar de H a n a f i e t e n de overhand hebben, en zelfs in den
Indischen Archipel waar algemeen de school van den imâm a s - S j a f i 'î, van de
S j a f i 'i e t e n heerscht. Het is dus minder juist om de bedoelde broederschappen
secten te noemen; met sectenverdeeling houden zij geen, althans geen nauw verband.
Onder de belangrijkste orden van de laatste tijden verdienen vermelding: in
A l g i e r s , de S j a d i l i y a h , verdeeld in vier hoofdgroepen of secundaire orden; de
K a d a r i y a h , welke zich vertakt heeft in zes secundaire orden; de R a h m a n i y a h ,
eigenlijk niet meer één groote orde, doch opgelost in verschillende kleinere, welker
onderlinge samenhang verloren is gegaan; e.a.
in T u n i s , de K a d a r i y a h , welke in dit gedeelte de invloedrijkste is; de
S o e l a m i y a h , in de laatste jaren der vorige eeuw aldaar zeer uitgebreid door
propaganda van Tripolis uit, waar deze orde bekend is onder den naam
A r o e s s i y a h ; de R a h m a n i y a h , e.a.
in T r i p o l i s , de M a d a n i y a h , de R a d a r i y a h en de S e n o e s s i y a h , wier
invloed hier echter niet zóó overwegend groot is;
in het oude C y r e n a ï k a 1) (Benghasi en Barka), voornamelijk de S e n o e s s i y a h ,
waarover beneden nader zal worden gehandeld.

1) Kolonie der Grieken, gesticht omstreeks 630 v.C.; met hoofdplaats Cyrene.
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In Turkije is de orde der N a k s j i b e n d i y a h overwegend, welke ook in den
Indischen Archipel zeer vele aanhangers telt. In het gebied van den H e d j a z zijn
de meeste orden vertegenwoordigd; origineel hebben hier hun zetel de R a f 'a i y a h ,
de S a 'a d i y a h , de M i r g r a n i y a h , welke laatste voortgekomen is uit dezelfde
moederorde als de Senoessiyah, waarvan de stichter ook in de onmiddellijke nabijheid
van M e k k a zijn eerste zâwiyah heeft opgericht.
(Slot volgt.)
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De sage van koning Lear
Door Dr. A.G. van Hamel.
I.
Bijna ieder zal bij het lezen van den naam van koning Lear zijne gedachten voelen
afdwalen tot Shakespeare's verbijsterende schepping: tot dien ouden man, die als een
onnoozel kind met de heiligste menschelijke gevoelens speelt en zich bij dat spel
door den valschen schijn laat verleiden; maar als het broze speelgoed breekt en hij,
waanzinnig van smart, moet opzoeken, wat eerst smadelijk weggeworpen was, vindt
hij juist daar zijn troost, waar hij slechts ondank verdiend had; totdat het noodlot, als
boete voor die dwaze verblinding, hem ook dat ééne ontneemt, en hij, als wilde hij
zich nog vastklampen aan het wegdrijvend geluk, naast het lijk zijner jongste dochter
het leven laat. Wien, die dat verhaal eenmaal kent, zal het niet bijblijven als de
tragedie van het gansche leven der menschen, die zoo dikwijls spel zoeken, waar
slechts ernst paste, al komen zij er somwijlen genadiger af dan Lear? Maar niet alleen
daarin berust de bijzondere beteekenis, die dit drama naar het oordeel der meesten
onder alle van Shakespeare bezit. Erbij komen immers zoovele kleinere schoonheden,
te talrijk om op te noemen; het is al genoeg,
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te denken aan Cordelia, die haar vader niet bedriegen kan en daarom door hem
verstooten wordt, maar toch onder zijne drie dochters de eenige is, die hem helpt; of
aan Kent, den trouwen dienaar, die verjaagd wordt, omdat hij zijn meester ten goede
raadt, en in weerwil van dien smaad hem in zijn rampspoed steeds ter zijde blijft.
Shakespeare's King Lear is een eeuwige bron van waarheid en schoonheid, en wat
er ook uit geput is, steeds blijft er meer te zoeken en steeds zullen wij wenschen,
nieuwe middelen te vinden, om het verborgene aan het licht te brengen.
Een zoodanig middel is een onderzoek naar den oorsprong en de wording der sage.
Shakespeare toch placht de stof voor zijne drama's niet zelf uit te denken, doch
bewerkte slechts verhalen, die hij in oude kronieken en novellenbundels of in
tooneelstukken van anderen vond. Nu spreekt het van zelf, dat het op deze wijze
gevonden materiaal hem alleen kon dienen als een geraamte, waarom hij zijn geheele
bouwwerk uit eigen vinding optrok. Er bestaat dan ook geen beter weg, om in
Shakespeare's werkplaats door te dringen, dan het vergelijken van hetgeen
Shakespeare zelf van een of ander verhaal gemaakt heeft, met de scheppingen zijner
directe voorgangers. Zulk eene vergelijking toont, hoe hij uit een klein en
onbeduidend, ja kinderachtig vertelseltje eene geweldige tragedie wist samen te
stellen: door het invoeren van nieuwe en het uitwerken van oude motieven, door het
scheppen van karakters, door het groepeeren van een dramatisch tooneel uit ééne
enkele korte mededeeling, en door nog zooveel meer. Wie zal in woorden zeggen,
waaruit Shakespeare's werk bestond?
In dit opstel zal ik trachten een onderzoek in te stellen naar de sage van koning
Lear. Onder sagen verstaat men verhalen, die hun oorsprong vinden hetzij in
historische feiten, hetzij in oude mythen, en die bij iedere nieuwe behandeling, d.w.z.
telkens wanneer weer een ander dichter zich ermede bezighoudt en ze tot grondslag
van een nieuw dichtwerk gebruikt, zich in een nieuwen vorm kunnen voordoen. Zij
hebben dan ook geen
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vaststaanden inhoud: steeds zullen er wijzigingen of toevoegsels in aangebracht
worden, wanneer deze dienen kunnen tot verklaring van vóór dezen niet voldoende
gemotiveerde trekken. Eene sage heeft dus eene geschiedenis, ik bedoel eene
inwendige geschiedenis, want in ieder later werk zal hare psychologie weer wat
verder uitgewerkt zijn. Vandaar, dat eene studie in sagengeschiedenis, die dan meestal
in eene vergelijking der verschillende oudere en jongere bewerkingen der sage moet
bestaan, in de eerste plaats van psychologisch belang is.
Ook met de sage van koning Lear is dat het geval. Toch wijkt hare geschiedenis
in vele opzichten van die van andere sagen af. Dit vindt vooral hierin zijne oorzaak,
dat zij sedert haar eerste optreden in de litteratuur, in de 12e eeuw, voor ware
geschiedenis aangezien is, en daardoor niet als het eigendom van dichters maar van
geschiedschrijvers beschouwd moest worden. Wij zullen de middeleeuwsche
bewerkingen der Learsage dan ook in kronieken en niet in heldendichten te zoeken
hebben. Nu waren reeds in de Middeleeuwen geschiedschrijvers iets meer
waarheidlievend dan dichters, en zij schroomden er waarschijnlijk voor, al te veel
veranderingen in de door anderen overgeleverde en door hen zelve opnieuw
beschreven historie aan te brengen; zoodat hetgeen zoo even als een kenmerkende
karaktertrek eener sage genoemd is - haar gestadige psychologische groei - juist in
de Learsage aanvankelijk niet duidelijk merkbaar is. De talrijke kroniekschrijvers,
die van de 12e tot de 16e eeuw in hunne historiën van Brittannië telkens weer het
verhaal van Lear en zijne drie dochters opnamen, hebben slechts zelden eene
verandering van beteekenis in den overgeleverden vorm der sage aangebracht. Maar
des te meer kleine wijzigingen, waar de onduidelijkheid van het oorspronkelijk
verhaal dit noodzakelijk maakte. In dit opstel evenwel kunnen dergelijke punten van
minder belang, van hoeveel beteekenis ook voor den filoloog, veilig buiten bespreking
blijven; doch wel moet iets gezegd worden over den oorsprong der Learsage. Want
in dien oorsprong ligt de kern van hare gansche
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latere ontwikkeling, ook van Shakespeare's King Lear.
De geschiedenis van koning Lear wordt 't eerst vermeld in de ‘Historia Regum
Britanniae’, een werk waarin de Welschman Godfried van Monmouth zijnen
landgenooten de in 't Latijn beschreven geschiedenis van hun land aanbood. Hij moet
dit geschrift ongeveer in 1135 voltooid hebben, en geeft voor, dat het slechts eene
bewerking van een ouder, in het Welsch opgesteld, boek bevat. Hoogstwaarschijnlijk
echter zegt hij daarmede niet de waarheid; meer klem heeft het vermoeden, dat hij
slechts trachtte zich op deze wijze den schijn van belangrijkheid te bezorgen, doch
dat hij zijne ‘Geschiedenis’ inderdaad zelf had samengesteld uit van her en der
vergaderd materiaal. Sommige zijner bronnen zijn met den vinger aan te wijzen;
maar lang niet altijd is dit mogelijk, en dikwijls deelt hij oude tradities voor 't eerst
mede. Juist daardoor is zijn geschrift voor ons van groote beteekenis. Bij het bespreken
der oudste koningen van Brittannië noemt hij een zekeren Leir, die aan de rivier de
Sora (thans Soar) de stad Kaerleir (thans Leicester) gebouwd zou hebben. Van dezen
doet hij het volgende verhaal.
Leir had drie dochters: Gonorilla, Regan en Cordeilla; van alle drie hield hij veel,
maar van de jongste 't meest. Toen hij oud begon te worden, wilde hij het rijk onder
haar verdeelen en ze uithuwelijken, en degene, die hem het meest liefhad, zou het
grootste deel krijgen. Door den koning naar hare liefde gevraagd, verklaart de oudste
dochter, dat zij haar vader meer bemint dan hare ziel, en de tweede, dat hij haar meer
waard is dan alle schepselen. Als loon voor hare vleierij krijgen beiden een derde
deel des lands benevens den man, dien zij begeeren. Maar Cordeilla wil Leir op de
proef stellen en zegt: ik heb u slechts lief als een vader, en zooveel als ge bezit,
zooveel zijt ge waard en zooveel houd ik van u. Nu wordt de oude koning boos,
weigert haar elk aandeel in het rijk, en dreigt, haar aan den eersten den besten
vreemdeling te zullen geven. De andere dochters daarentegen worden aan de hertogen
van Cornwall en van Albanië uitgehuwelijkt; voorloopig

Onze Eeuw. Jaargang 12

251
krijgen zij te zamen de helft van het rijk en na Leir's dood zal 't overige deel volgen.
Inmiddels dingt de Frankenvorst Aganippus naar Cordeilla's hand, en hoewel Leir
hem waarschuwt, dat zij niets zal meebrengen, wordt het huwelijk gesloten, en
Cordeilla vertrekt naar Frankrijk. De twee bevoordeelde schoonzoons willen echter
ook de andere helft van Leir's gebied hebben. Zij beginnen daarom een oorlog en
bedingen als vredesvoorwaarde, dat Leir hun alles zal afstaan; in ruil daarvoor mag
hij met zestig ridders bij den Albaanschen hertog inwonen. Aldus geschiedt. Maar
reeds na twee jaar krijgt Gonorilla genoeg van haars vaders mannen en verlangt, in
overeenstemming met haar gemaal, dat hij hun aantal op dertig terug zal brengen.
Dit weigert Leir, en gaat nu naar Cornwall, waar hij weliswaar vriendelijk ontvangen
wordt, doch binnen een jaar reeds den eisch te hooren krijgt, dat hij met vijf ridders
tevreden zal zijn. Nogmaals zoekt Leir zijne oudste dochter op, maar zij wil hem
nog slechts met één volgeling in haar huis toelaten. Aanvankelijk neemt de grijze
vorst dit aanbod aan, maar de heugenis zijner vroegere grootheid wordt hem te
machtig, en hoewel hij weinig van den tocht verwacht, steekt hij naar Frankrijk over.
Vol klachten over het wisselvallig lot komt hij voor Cordeilla's stad aan, en stuurt
haar bericht, dat hij zonder voedsel of kleeren voor de poort staat. Zij laat hem naar
eene andere stad brengen, waar hij gekleed en gevoed wordt, en dan houdt hij in
koninklijke praal intocht aan 't hof. Aganippus staat zijn schoonvader het rijk af,
verzamelt een leger, en vergezelt hem met Cordeilla naar Brittannië, waar weldra de
twee andere schoonzoons verslagen worden. Als Leir, in het koningschap hersteld,
na drie jaar sterft, volgt Cordeilla hem op. Deze wordt vijf jaar later door de zoons
harer zusters gevangen genomen; in den kerker pleegt zij uit smart zelfmoord.
Tot zoover Godfried van Monmouth. Is nu met de vermelding van dit verhaal de
vraag naar den oorsprong der Learsage opgelost? Ongetwijfeld niet. Men kan a priori
aannemen, dat een Middeleeuwer niet zelf eene derge-
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lijke historie zou uitvinden, doch wèl daarentegen, dat hij op een reeds bestaand
verhaal voortfantaseerde. Maar wáár is dat oudere verhaal, dat Godfried van
Monmouth als bron diende, terug te vinden? Dit is eene vraag, waarop reeds velen
getracht hebben een antwoord te geven. En de richting, waarin men dat zoeken moest,
lag, naar men meende, voor de hand. Godfried was een Welschman, een Kelt: hij
zou dus waarschijnlijk zijne stof wel in eene Keltische sage gevonden hebben. Vroeger
maakte men in de litteratuurgeschiedenis wel eens wat misbruik van de Kelten. Zij
genoten den roep, met groote fantasie en dus sagenrijkdom begaafd te zijn, en elke
sage, wier bron niet meer op te sporen was, kon lichtelijk tot eene Keltische verklaard
worden. In dit bijzonder geval lag het bovendien zeer voor de hand, in de Kelten de
vinders van het pathetisch verhaal van den ouden koning en zijne drie dochters te
zien, daar in de Keltische sagenwereld eene figuur bestaat, die in Wales ‘Llyr’ en in
Ierland ‘Lêr’ heet, en wiens naam dus vrij sterk op dien van koning Leir gelijkt.
Maar... van dien Llyr of Lêr wordt nergens in den ganschen Keltischen sagenschat
iets verteld, dat ook maar in de verste verte wat met de geschiedenis van koning Leir
en zijne drie dochters te maken heeft. Ja nog sterker, althans van den Welschen Llyr
- en Godfried van Monmouth moest zijn verhaal toch uit Wales hebben - wordt geene
enkele sage verteld. Zijne kinderen spelen in verscheidene oude Welsche vertelsels
eene belangrijke rol, en hun vader heette Llyr; maar dat hij nog meer was dan ‘le
père de ses enfants’, en dat hij nog iets anders deed dan Llyr heeten, weten wij niet.
Bovendien hebben de daden, die de Welsche sage van de twee zoons en de eene
dochter van dezen Llyr weet te vertellen, niets gemeen met die der drie dochters van
koning Leir. Daarom kan de oorsprong onzer sage onmogelijk in het een of ander
verhaal over een Keltischen Llyr of Lêr te zoeken zijn. Maar is er dan eene andere
richting aan te wijzen, die meer hoop van slagen geeft?
Ik geloof van wel. Toen ik daareven over de betee-
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kenis van het woord ‘sage’ sprak, heb ik als oorsprong der meeste sagen genoemd
hetzij een historisch feit, hetzij eene mythe. In de laatste jaren echter heeft bij vele
onderzoekers zich de meening gevestigd, dat een derde soort bron van sagen niet
minder belangrijk is, n.l. de sprookjes. Er bestaat geen volk, kan men gerust zeggen,
of het heeft zijne sprookjes, en reeds sedert lang hebben die sprookjes de aandacht
getrokken van geleerden, die hoopten, door middel van die oude van vader op zoon
overgeleverde vertelsels, dieper in de volksziel te kunnen doordringen. Zoo hebben
bijv. in Duitschland vooral de gebroeders Grimm veel gedaan voor het bewaren van
oude sprookjes; ook in andere landen bestaan verzamelingen van alles, wat van dien
aard nog aan het volk bekend was. In sommige streken leven de sprookjes nog; in
het Westen van Ierland althans heb ik zelf een oud man, omringd door de gansche
nabuurschap, allerlei verhaaltjes van goede en booze feeën hooren opdisschen. Nu
is het merkwaardige van het geval, dat men vaak bij geografisch ver van elkander
wonende volkeren dezelfde sprookjes aantreft, weliswaar niet in precies denzelfden
vorm, maar toch in hoofdtrekken met elkander overeenstemmende; men moet dan
aannemen, dat in vroeger tijden de sprookjes zich van volk tot volk verbreidden,
evenals thans bijv. de letterkundige voortbrengselen van andere volkeren ook ten
onzent komen. Nu meenen sommigen, dat ook bekende heldendichten slechts eene
breedere bewerking van een oud sprookje bevatten. Men treft een bepaald sprookje
bij onderscheidene volkeren aan, maar niet overal in denzelfden vorm: de
verschillende motieven, die in het sprookje voorkomen, treden in een groot aantal
varianten op. Deze varianten vergelijkt men met de trekken van het bewuste
heldendicht, en dan kan men een bepaald type van het sprookje reconstrueeren,
waarnaar dit gedicht bewerkt zou zijn. Zoo heeft men o.a. op het Angelsaksische
epos Beowulf deze behandeling toegepast - ik geloof zonder succes -, en ook voor
de Learsage heeft men in een sprookje den oorsprong gezocht. Uit België, Schwaben,
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Hongarije, Catalonië en verschillende deelen van Italië zijn bij elkaar gebracht een
zesentwintigtal varianten van een zelfde sprookje, welks inhoud in algemeene trekken
de volgende is. Een koning vraagt zijnen drie dochters, hoeveel ze van hem houden.
De eerste twee geven een vleiend antwoord, maar de derde zegt, dat ze net zooveel
van hem houdt, als van zout. Haar vader verjaagt haar om dit antwoord. Een prins
wordt op haar verliefd en huwt haar. Op zekeren dag krijgt de vader eten zonder
zout; hij leert nu de waarde van dit voedingsmiddel kennen, en brengt eene verzoening
tot stand. In bijzonderheden staan verschillende varianten dicht bij Godfried's verhaal
over Leir: soms wordt de toorn des vaders uitgewerkt, soms de jaloezie der twee
oudste zusters, soms ook de slechte behandeling, die de vader van haar ondervindt.
In een Fransch sprookje is zelfs het antwoord omtrent het ‘liefhebben als zout’
vervangen door deze woorden: ‘Je vous aime comme une fille soumise et dévouée
doit aimer un père comme vous.’
Ik moet bekennen, dat van alle tot nog toe geopperde afleidingen van sagen uit
sprookjes deze mij het best bevalt. De overeenstemming tusschen Godfried's verhaal
en dit sprookje is zeer sterk, en bovendien geeft de middeleeuwsche schrijver dit
vertelsel niet als eene heroïsche stof, doch als eene anecdote, die hij aan een voor
hem historisch persoon vastknoopt.
Slechts twee punten blijven, indien deze verklaring van den oorsprong onzer sage
juist is, nog in het duister, n.l. hoe kwam Godfried van Monmouth er toe, aan zijn
verhaal een slot te maken volgens hetwelk Cordeilla, door hare neven gevangen
gezet, zich zelf doodt, en hoe kwam hij aan den naam Leir? Op de eerste vraag is
m.i. het antwoord dit. Gonorilla en Regan hadden recht op een deel van het rijk; aan
dit recht werd, door de herovering van het gansche gebied door Leir en daarna door
den afstand er van aan Cordeilla, te kort gedaan. Nu zou voor het middeleeuwsch
gevoel niets onbegrijpelijker geweest zijn, dan dat de erfgenamen van de twee oudste
dochters
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geene wraak voor het geleden onrecht genomen zouden hebben. Uit dezen eisch van
het middeleeuwsch rechtsgevoel verklaart zich de oorlog, Cordeilla door hare neven
aangedaan. De zelfmoord was waarschijnlijk wel het uiteinde, dat Godfried voor
haar heroïsch karakter het meest gepast vond; anders toch zou zij door de zegevierende
neven gedood moeten zijn.
Op de vraag, waar de naam Leir vandaan komt, als die dan niet stammen mag van
de Keltische sagenfiguur Llyr, is het antwoord zeer eenvoudig. De stad, door onzen
Leir gesticht, heette volgens Godfried van Monmouth ‘Kaerleir’1). Nu is ‘kaer’ het
Welsche woord voor ‘stad’, terwijl het ‘leir’ in dezen stadsnaam de oude naam der
rivier is, waaraan de stad ligt; Godfried meende echter in het tweede lid der
samenstelling den naam van den stichter van Kaerleir te onderscheiden; hij
concludeerde derhalve, dat er een koning ‘Leir’ bestaan had, en aan dezen door hem
uitgedachten vorst knoopte hij het sprookje van den vader met de drie dochters vast,
terwijl hij er zelf een slot aan maakte.
Indien zoo inderdaad de ware oorsprong der Learsage getroffen is, dan was dus
door Godfried van Monmouth een populair sprookje als historisch voorval in de
geleerde wereld zijner dagen binnengeleid; tengevolge daarvan is gedurende meer
dan vier eeuwen na hem het verhaal van Leir en zijne dochters steeds als historische
waarheid beschouwd, en daardoor mist het, wat men anders steeds bij sagen aantreft,
eene regelmatige psychologische ontwikkeling. Er zijn na Godfried heel wat
geschiedschrijvers geweest, die de Learsage van hem overgenomen hebben, getuige
het feit, dat zij ons in 566 handschriften en in 32 gedrukte werken overgeleverd is,
meestal in het Latijn, Engelsch of Fransch, maar ook in het Welsch, Oudnoorsch en
Portugeesch. Doch het is opmerkelijk, hoe nauw zich al deze versies bij de
voorstelling, die Godfried van de historie geeft, aansluiten. Hoe anders zou het
geloopen

1) Engelsch: Leicester.
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zijn, wanneer onze sage dadelijk dichters in handen gevallen was! Dan immers zouden
wij onmiddellijk na Godfried eene reeks van varianten zien ontstaan, hoofdzakelijk
veroorzaakt door het streven, dat alle middeleeuwsche dichters kenmerkt, om
tegenspraak en onduidelijkheden te verwijderen. Want die zijn er genoeg in het
oorspronkelijke verhaal. En het is eigenaardig, hoe de kroniekschrijvers geschommeld
hebben tusschen hun geweten, dat hen dwong, de als waar gegeven historie trouw
te blijven, en hun verstand, dat hen aanspoorde, de ontbrekende logica aan te vullen.
Ik vrees echter, dat ik te zeer in bijzonderheden zou vervallen, indien ik over de vaak
zeer subtiele verschillen ging uitweiden, die tusschen de voorstellingen der
kroniekschrijvers onderling bestaan. Van meer algemeen belang acht ik het, iets te
berde te brengen over de wèl van dichters afkomstige behandelingen der Learsage.

II.
Shakespeare is niet de eerste geweest, die, in oude kronieken bladerend, het verhaal
van koning Lear aantrof, en het eene dramatiseering waardig oordeelde. Reeds in
het jaar 1594 werd een drama gespeeld, waarvan Leir de held is; wij hebben het over
in eene uitgave van 1605, en het draagt daarin dezen titel: ‘The true Chronicle History
of king Leir and his three daughters’. Wie de schrijver ervan was, weten wij niet;
maar dat zijn werk in den smaak van het publiek viel, zou men afleiden uit deze fiere
aanbeveling, die op het titelblad prijkt: ‘As it hath bene diuers and sundry times lately
acted’. Eindelijk dus, nadat zij gedurende meer dan vier eeuwen een vergeten bestaan
in stoffige kronieken geleid had, of hoogstens, als b.v. door Spenser, in haar
kroniekmatigen vorm was berijmd, ontfermde zich dan een dichter over de sage van
Koning Lear.
Hoewel het niet een dichter van den allereersten rang was, die haar voor 't eerst
op de planken bracht, zou het toch onbillijk zijn, hem alle verdiensten te ontzeggen.
Want afgezien van deze ééne, die hem ongetwijfeld
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toekomt, dat zijn werk Shakespeare's oog op deze sage gevestigd heeft en zoodoende
een der belangrijkste bronnen van ‘King Lear’ geworden is, komt hem ook nog deze
tweede verdienste toe, dat hij gevoeld heeft, wat er aan het verhaal der kronieken
ontbrak, om het voor 't tooneel geschikt te maken. Want in tegenstelling tot de meeste
kroniekschrijvers is hij de eerste, die naar karakterteekening streeft, en die de
tegenspraken van het oude verhaal tot eene redelijke oplossing poogt te brengen.
Hetzelfde heeft na hem Shakespeare getracht, en het is merkwaardig na te gaan, welk
een verschil er bestaat tusschen het werk van den middelmatigen dramaschrijver en
dat van den genialen dichter. Het best zal dit uitkomen, wanneer wij in het kort den
gang van het anonyme stuk beschouwen.
Koning Leir is een oud man, die van de regeering afstand wil doen, om voor zijn
zieleheil te kunnen zorgen. Hij wil het rijk in gelijke parten tusschen zijne dochters
verdeelen en haar alle drie aan een waardig echtgenoot uithuwelijken. Reeds op dit
punt van het verhaal doet zich bij eene nauwkeurige beschouwing eene moeilijkheid
voor. Ieder, die de eerste scène van King Lear wel eens oplettend gelezen heeft, moet
opgemerkt hebben, dat er in dat tooneel eene schijnbare tegenspraak bestaat ten
aanzien van het beginsel, volgens hetwelk de verdeeling van het rijk door Lear plaats
heeft. De twee oudste dochters krijgen ieder na haar antwoord aan den vader een
derde deel, en men zou daaruit afleiden, dat de koning eene gelijke verdeeling
voorheeft. Maar waartoe dient dan de vraag, hoe groot ieders liefde voor den vader
is? Ik hoop iets meer over de verklaring van die scène te kunnen zeggen, wanneer
ik over Shakespeare's drama spreek; maar het is eigenaardig, dat ook in het oudere
anonyme drama eene dergelijke tegenspraak bestaat. Dit vindt hierin zijne oorzaak,
dat reeds in Godfried van Monmouth's verhaal onzekerheid over de verdeeling des
lands heerscht. Immers reeds daar wordt uitdrukkelijk verzekerd, dat de vader zijne
dochters naar de grootte harer liefde vraagt, opdat zij, die hem het
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meest liefheeft, 't grootste deel zal hebben; maar toch krijgen ook daar de twee oudste
dochters ieder na haar antwoord een derde part des rijks. Onze anonyme dramaturg
nu heeft gevoeld, dat de vraag van Leir slechts tot motief eener ongelijke verdeeling
kon dienen, terwijl anderzijds het karakter van een bij uitstek braaf en godvruchtig
man, dat hij Leir geven wilde, hem tot het aannemen eener gelijke verdeeling dreef.
Hij heeft ten voordeele der gelijke verdeeling beslist, maar moest nu een nieuwen
grond voor Leir's vraag aan de dochters zoeken. Men hoore, hoe hij dien gevonden
heeft. De vader wil gaarne, vóórdat hij zich in de eenzaamheid terugtrekt, zijne
dochters goed bezorgd weten; maar de jongste, Cordella, weigert elk huwelijk, dat
niet uit liefde gesloten wordt. Om haar nu toch tot trouwen te brengen, bedenkt hij
een list. Hij zal van zijne dochters eene openlijke verklaring van hare liefde tot hem
verlangen; Cordella zal dan natuurlijk zeggen, dat zij hem het meest liefheeft, en dan
kan kan hij gemakkelijk dezen éénen liefdedienst van haar vragen: naar den wensch
haars vaders te trouwen. Dit is de motiveering, die de anonymus gevonden heeft, om
Leir's vraag te verklaren en tevens eene gelijke verdeeling van het rijk te behouden.
Een geval als dit toont, op welke wijze de schrijver zijne bronnen gebruikte: de
kronieken, die hij kende, vertelden van eene gelijke verdeeling en tevens van Leir's
vraag aan de dochters, en door invoering van een nieuw psychologisch motief trachtte
hij deze tegenspraak, die hem in de bronnen opviel, te verwijderen. Voorbeelden als
dit zouden in groot aantal bij te brengen zijn, maar dit eene zegt reeds genoeg. Het
is de eerste keer, dat wij in de geschiedenis der Learsage ergens eene bewerking
aantreffen, zooals sageschrijvers hunne stoffen plegen te doen ondergaan. Het komt
mij voor, dat de anonymus met zijne vondst vrij gelukkig is geweest. Althans
gelukkiger dan Leir zelf, die van zijne twee oudste dochters uitbundige
liefdesbetuigingen krijgt, terwijl Cordella slechts dit weet te antwoorden:
But look, what love the child doth owe the father,
The same to you I bear, my gracious lord.
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Het gevolg is, dat de oudste dochters aan de hertogen van Cambrië en Cornwall
uitgehuwelijkt worden, terwijl de jongste als balling haars vaders hof verlaten moet.
Het moet den lezer van het stuk eenigszins verwonderen, dat de oude Leir, dien hij
van den aanvang af als een wijs en bezadigd man heeft leeren kennen, zich zóó door
vleierij verleiden laat, terwijl hij eenvoudige oprechtheid miskent. Men voelt dadelijk,
dat zulk eene vergissing niet bij het karakter van dezen Leir past. Hoe anders is het
gesteld met den driftkop, dien Shakespeare van zijn held gemaakt heeft! Deze heeft
zich nu eenmaal in het hoofd gezet, dat Cordelia hem het meest liefheeft, en hij wil
dat van haar hooren; en wanneer zij niet bij machte is, haar vader mooie woorden te
geven, stuift hij op, om aan haar het ergste te begaan, wat denkbaar is. Hier ziet men
het verschil tusschen den diepen menschenkenner en de middelmatigheid. De oude
kronieken gaven slechts een geraamte van het verhaal; Shakespeare maakt zich er
meester van en weet onmiddellijk, hoe het aan te vullen, maar de ander tast in den
blinde.
Den gang van het stuk volgende, komen wij thans tot Leir's verblijf bij zijne
dochters. Volgens Godfried van Monmouth en ook volgens Shakespeare zijn het 's
konings muitzieke ridders, die hem het ongenoegen van Gonorill en Regan op den
hals halen. Onze anonymus heeft echter gevoeld, dat een gevolg van ridders slecht
paste bij iemand, die voor zijne ziel leven wil. Daarom spreekt hij niet van woeste
mannen, maar beschrijft in een zeer dramatisch tooneel, hoe Gonorill de toelage,
waarop haar vader recht heeft, tot op de helft terug brengt en die later nog meer
verminderen wil; terwijl de tweede dochter, Regan, tot wie hij in zijne armoede
vlucht, hem zelfs wil doen dooden. Vooral deze moordscène is teekenend voor den
smaak van onzen anonymus. Wij zien hier Leir en zijn eenigen trouwen makker
Perillus, een man die even oud en even wijs is als zijn meester, in een boschje gelokt,
onder het voorwendsel, dat Regan hen spreken wil. Om het wachten te korten, gaan
ze in hunne gebedenboeken lezen, en onder het lezen
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vallen ze in slaap; de boosaardige dochter had hun namelijk een slaapdrank ingegeven.
Intusschen komt de moordenaar op, met twee dolken in de hand. Als zij ontwaken,
zien zij hun leven bedreigd, en hoewel zij beproeven den dood af te koopen, neemt
de moordenaar wel het geld aan, maar schenkt hun niet het leven. Zij trachten zich
met de gebedenboeken te beschermen, maar tevergeefs. In een combat de générosité
smeeken Leir en Perillus, voor elkaar te mogen sterven, doch de moordenaar is
onwrikbaar. Maar als het begint te bliksemen en te donderen, blijkt de booswicht
voor dezen deus ex machina bevreesd te zijn en laat hij beide dolken vallen; nu zijn
Leir en Perillus gered! Dat is wat anders dan de nachtelijke hei bij Gloucester's slot,
waar de elementen woeden, en waar de waanzinnige Lear ronddoolt! De verdere
loop van het stuk is gauw verteld. Leir gaat met Perillus naar Frankrijk, waar zij
vriendelijk ontvangen worden door Cordella, die inmiddels met den Franschen koning
getrouwd is. Zijn schoonzoon geeft den ouden vorst een leger, waarmede zij naar
Brittannië trekken en, bijgestaan door de bevolking des lands, de twee booze dochters
en hare echtgenooten verslaan. Het einde van het stuk is blij: Leir herwint zijn rijk
en staat het aan den Franschen koning af.
Men zal misschien uit de enkele punten van het oude drama, die ik wat op den
voorgrond gesteld heb, den indruk gekregen hebben, dat de schrijver nog al heel wat
uit zich zelf aan het verhaal der kronieken heeft toegevoegd. Die indruk is dan echter
niet in alle opzichten juist. Want bijv. het ontbreken van Leir's muitzieke ridders is
zeker een gevolg hiervan, dat ook in enkele kronieken niet van ridders sprake is; en
zelfs van eene poging tot moord door een der dochters vindt men in ééne kroniek al
aanwijzingen. Aan dergelijke kleine overeenstemmingen kan men juist zien, welke
kronieken de dramaturg gevolgd heeft. Maar wèl geheel eigen vinding van den
schrijver zijn de karakters, want daarvan geven de oude bronnen niets. En in zijne
karakterteekening is hij niet altijd ongelukkig geweest. Laat de brave, vrome
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Leir ons wat koud, de doortrapte boosaardigheid der twee oudste dochters is met
succes geteekend, en de karakters van de echtgenooten dier twee zijn bepaald geniaal
gevonden. Want eene goede gezindheid, die echter niet tot daden komen kan ten
gevolge van de geestelijke meerderheid hunner vrouwen, was het eenige dat hen tot
iets anders dan ‘quantité négligeable’ maken kon. Shakespeare heeft dan ook voor
de schildering van zijn Albany dit denkbeeld gevolgd. En dat hij hier inderdaad het
werk van zijn voorganger in gedachten gehad heeft, blijkt al zeer duidelijk uit het
tooneel, waarin Lear door zijne oudste dochter uit huis gezet wordt. In het oudere
drama zien wij Gonorill allerlei valsche beschuldigingen tegen haar vader uiten,
waarvan de ergste wel deze is, dat hij twist tusschen zijne dochter en haar man zaait.
En deze laatste, die tracht zijne vrouw te bedaren, maar daar niet in slaagt, eindigt
ermede weg te loopen, met deze woorden: 1 cannot stay to hear this discord sound.
Hebben wij hier niet een onbeholpen voorlooper van het 4e tooneel van King Lear,
waar de onnoozele Albany, die niet begrijpt, wat er aan de hand is, werkeloos aan
moet hooren, hoe zijne vrouw haar vader beschimpt, totdat hij het waagt in 't midden
te brengen:
I cannot be so partial, Goneril,
To the great love I bear you, -

en met een enkel ‘Pray you, content’ wordt afgescheept?
Ontegenzeggelijk heeft Shakespeare de prototypen zijner karakters voor een groot
gedeelte in het oudere drama gevonden. In het bijzonder geldt dat van de figuur van
Lear's kameraad, die in beide drama's voorkomt, den Kent van Shakespeare en den
Perillus van het oudere stuk; evenzeer van den boozen raadgever, dien ook beide
drama's kennen: bij Shakespeare is het Oswald, Goneril's hofmeester, en bij den
anonymus is het Skalliger, eveneens de hoveling der oudste dochter.
Bij de bespreking van Shakepeare's King Lear zal ons telkens blijken, hoe nauw
de verwantschap tusschen zijne karakters en die van den direkten voorlooper is.
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Maar tevens welk een reusachtig verschil tusschen hen ligt. Edoch, al moet dit laatste
erkend worden, deze eer zal geen rechtvaardig lezer den ouderen dramaturg ontzeggen,
dat, dank zij de eerste sporen van psychologische ontwikkeling, de Learsage in zijn
werk een grooten sprong vooruit had gedaan. Daardoor werd hij de wegbereider voor
den grootere, die volgen zou.

III1).
Het voornaamste, dat het verhaal, zooals het bij Shakespeare gevonden wordt, van
alle vroegere versies onderscheidt, is natuurlijk de geschiedenis van den ouden
Gloucester en zijne twee zoons, die als parallel door de Learsage heen geweven is.
Deze historie, door Shakespeare aan Sir Philip Sidney's ‘Arcadia’ ontleend, vond hij
waarschijnlijk eene geschikte tweede kern, daar de oude Gloucester op den
boosaardigen bastaardzoon vertrouwt, evenals Lear op de slechte dochters,
daarentegen den braven zoon van verraad jegens den vader verdenkt en hem daarom
achtervolgen laat; toch is het juist in beide histories het verongelijkte kind, dat den
vader uit het ongeluk redt. De verbinding der twee verhalen heeft op uiterst subtiele
wijze plaats gehad, en slechts op enkele punten van het drama is nog te onderscheiden,
dat twee geheel verschillende en eerst door Shakespeare vereenigde geschiedenissen
eraan ten grondslag liggen. Overal, waar de psychologie van beide bestanddeelen
het mee kon brengen, is eene aanknooping tot stand gebracht; dikwerf hebben deze
aanknoopingen dan moeten leiden tot eene verandering van het eigenlijke verhaal.
Aan den eenen kant is Edgar, Gloucester's goede zoon, in zijne jeugd de pleegzoon
van Lear geweest, en later wordt hij daarom door Edmund beschuldigd, tot de
muitzieke ridders zijns pleegvaders behoord te hebben;

1) Met opzet spreek ik hier niet van de ‘Ballad of King Lear’, die in 1620 in een bundel
verscheen. Ik meen namelijk in tegenstelling tot de meeste critici, dat dit gedicht noch eene
bron van Shakespeare geweest is, noch ook zelf op Shakespeare's voorstelling der sage berust.
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ook Gloucester en Lear zijn door oude vriendschap verbonden. Aan den anderen
kant komt Edmund, de verrader, aan de zijde van Gonerill en Regan te staan, doordat
hij beiden op zich verliefd weet te maken. Shakespeare had nog één stap verder
kunnen gaan en Edgar tot Cordelia's echtgenoot verheffen. Vermoedelijk heeft hij
dit niet gedaan, om niet te ver van zijne bronnen af te wijken; daar immers kwam de
koning van Frankrijk als zoodanig voor, en dien wilde hij niet laten schieten. Nu is
echter Cordelia's gemaal de minst belangrijke figuur van het stuk, hetgeen evenwel
dit eene voordeel heeft, dat zij zelve meer uitkomt. Ook in andere opzichten heeft
de verbinding der twee verhalen belangrijke veranderingen ten gevolge gehad. Zoo
moest bijvoorbeeld het bezoek van Lear aan Regan naar Gloucester's slot verplaatst
worden. Dit is iets, dat ieder Shakespeare-lezer, die geene studie van de bronnen
gemaakt heeft, moet bevreemden. Koning Lear, die volgens beding beurtelings bij
zijne twee dochters vertoeven zal, wordt door beiden met ondank beloond, maar de
slechte behandeling door de tweede dochter heeft niet plaats in haar eigen huis, doch
bij een willekeurigen derde. Shakespeare heeft deze onwaarschijnlijkheid gemotiveerd,
maar het wil mij voorkomen, dat dit een der punten is, waar hij minder gelukkig is
geweest, en waar het secundaire der verbinding van beide geschiedenissen nog
duidelijk doorschemert. Hij laat Goneril dadelijk na Lear's vertrek van haar hof
bericht aan Regan sturen, dat zij haars vaders bezoek te wachten heeft; en Regan,
die den ouden man niet ontvangen wil, verlaat met haar echtgenoot haar eigen slot
en neemt intrek bij Gloucester. Alsof zij niet begreep, dat de daklooze vader haar
derwaarts volgen zou! Het ware motief van Regan's tocht naar Gloucester ligt voor
de hand. Gloucester moest aanwezig zijn bij de mishandeling van Lear door Regan,
tegelijkertijd moest Edgar door zijn vader verjaagd worden en Lear op de heide
ontmoeten, en daarom moest Regan bij Gloucester zijn. Een tweede punt, waar
hetzelfde van geldt, is de plotselinge dood van Cornwall, Regan's echtgenoot. Men
herinnert zich, dat in het laatste tooneel der derde
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acte, wanneer vernomen is, hoe Gloucester Lear's vlucht in de hand gewerkt heeft,
hij op last van Cornwall gezocht wordt, opdat hij zijne straf zal ondergaan. Deze
bestaat in het uitsteken van beide oogen; dit geschiedt echter niet, zonder dat de
dienaar, die weigert deze gruweldaad te voltrekken, Cornwall eene wonde toebrengt,
waarvan wij in het vierde bedrijf vernemen, dat zij doodelijk geweest is. Men vraagt
zich af, waartoe deze plotselinge dood van den tweeden schoonzoon, lang vóór de
ontknooping, dienen moet, terwijl toch alle bronnen, die het uiteinde der schoonzoons
mededeelen, dit òf in den laatsten grooten veldslag òf nog eenige jaren later stellen.
Ook hier is het antwoord duidelijk. Edmund, een der hoofdpersonen van de
Gloucester-historie, moest ook in de Learsage eene belangrijke rol krijgen. Daartoe
moest hem de post van bevelhebber in het leger bezorgd worden. Aangezien er echter
niet drie aanvoerders voor twee contingenten konden zijn, moest één der twee
schoonzoons, die toch al vrij onbruikbare figuren waren, uit den weg geruimd worden.
In nog meer andere hoofdzaken wijkt Shakespeare's voorstelling van die van alle
bronnen af. Zoo doet hij bijvoorbeeld Lear niet meer naar Frankrijk oversteken, om
Cordelia's hulp te vragen, doch komt zij uit zich zelf naar Brittannië, wanneer zij van
haars vaders ongeluk hoort, zoodat de ontmoeting nu in het kamp bij Dover plaats
vindt. Die verandering zal wel niet een gevolg van de verbinding der twee histories
zijn, zij werd vereischt door den aard van het drama. Vooreerst was, toen eenmaal
Lear's waanzin als uitgewerkt motief was ingevoerd, de overtocht naar Frankrijk
moeilijk geworden. Immers dan zou hij daar bij Cordelia genezing gevonden hebben
en als gezond man met het leger in Brittannië gekomen zijn. En wat ware dan van
de twee laatste tooneelen der vierde acte geworden? Verder vereischt ook het tragische
slot, dat de koning onmiddellijk na al zijne rampen bij Cordelia eene liefdevolle
verzorging vindt, en tevens dat ook weer onmiddellijk daarna het gevecht en Cordelia's
dood plaats hebben, want anders kon het plotseling sterven
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van Lear op dit bericht niet te begrijpen zijn. Shakespeare zag er blijkbaar niet tegen
op, de voorstelling der bronnen te veranderen, wanneer dramatisch of psychologisch
belang dit eischten.
Deze vrijheid, waarmede hij met zijne bronnen omgaat, ware ook nog op andere
wijze te verluchten. Zoo blijkt het herhaaldelijk, dat hij ze volgens eklektisch beginsel
gebruikte. Hij kende namelijk behalve het oude drama ook een drietal andere versies
der Learsage1), en hij heeft uit ieder dier versies, die weliswaar in hoofdzaken met
elkaar overeenstemden, maar toch in bijzonderheden onderlinge verschillen toonden,
die trekken in zijn drama opgenomen, die hem daartoe geschikt voorkwamen. Het
Leardrama geeft van het zeker oordeel des dichters bij het kiezen en wijzigen dier
verschillende versies vele voorbeelden; ongetwijfeld geen treffender dan deze ééne
groote verandering, die Shakespeare in de sage aangebracht heeft, en die stellig de
gewichtigste is, daar zij aan het geheele drama zijn karakter geeft: het tragische slot.
Men herinnert zich, dat volgens het verhaal van Godfried van Monmouth koning
Leir door Cordeilla en haar gemaal in het koningschap hersteld wordt; eerst drie jaar
later sterft hij en wordt door zijne jongste dochter opgevolgd, die, na vijf jaar
geregeerd te hebben, door de zoons harer zusters in een oorlog gevangen genomen
wordt, en in den kerker zelf een einde aan haar leven maakt. Het slot der eigenlijke
Learsage is hier dus blijde; wat er nog volgt over Cordeilla's uiteinde, hoort niet bij
het verhaal van Leir, zooals het uit een sprookje ontstaan is. Ook in alle latere
kronieken eindigt de geschiedenis met Lear's herstel in de regeering, en de schrijver
van het oudere drama heeft van zijn stuk evenzeer een blijeindig spel gemaakt. Niet
aldus Shakespeare. In afwijking van alle vroegere bronnen geeft hij ons zijn diep
aangrijpend tragisch slot. Heeft hij dit alleen maar gedaan, omdat hij nu

1) Holinshed's kroniek, de Mirror for Magistrates en Spenser's Faerie Queen. Anderen meenen,
dat Shakespeare nog meer werken gekend heeft, met name Godfried van Monmouth's Historia.
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eenmaal eene tragedie maakte, en die dus ook tragisch moest afsluiten? Ik geloof
van niet. Het wil mij voorkomen, dat voor den grooten dichter en den diepen denker
het droevig slot een noodzakelijk gevolg van het allereerste begin van het stuk was.
Want Lear, de oude dwaze man, heeft de grootste zonde begaan, die er voor een
mensch te plegen is, toen hij zijn liefste kind verstiet, omdat het niet vleien wilde.
En voor zulke vergrijpen tegen het heiligste in een menschelijk gemoed bestaat nu
eenmaal geen genade. Wat wij in de laatste scène doorleven is de strijd tusschen
menschelijk medelijden en een hooger recht. Wij hebben gehoord, dat Edmund,
Gloucester's booze bastaard, last gegeven heeft tot Cordelia's dood; wij weten, dat
hij op het laatste oogenblik dien last herroepen heeft. Zal het te laat zijn? Daar komt
Lear binnen met haar lijk in de armen:
Howl, howl, howl, howl! O, you are men of stones:
Had I your tongues and eyes, I'ld use them so,
That heaven's vault should crack. She's gone for ever!

Op dat oogenblik vergeten wij Cordelia geheel, en als de gebroken man viermaal dat
ééne woord ‘howl’ uitroept, dan bestaat voor ons niets dan het geweldig leed van
dien eene. Wij hadden den zwaar bezochte gegund, dat hij onder de hoede van het
eenige kind, dat hem trouw bleef, rustig den dood had kunnen afwachten, wij hadden
gehoopt, dat zijne schuld reeds door alles, wat hij van Goneril en Regan verduurd
had, voldoende geboet was. Maar in de diepste diepte weten wij heel goed, dat de
mensch, die doet als Lear in den beginne, en die ijdelheid over liefde laat heerschen,
op geen sprank geluk en vrede aanspraak heeft. Shakespeare kon zijn slot niet anders
maken. Er zijn critici geweest, en daaronder hoort zelfs een der talentvolste, die het
tragisch einde van King Lear heel anders verklaren. Het zijn die geleerden, welke
meenen, dat iedere trek van het drama uit een der bronnen overgenomen moet zijn.
Bij vele middeleeuwsche dichters b.v. kan men aantoonen, dat voor hen het bewerken
eener
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bron gelijk stond met het overnemen en psychologisch uitwerken van de trekken,
zooals ze in die bron voorkwamen; voor hen bestond oorspronkelijkheid slechts in
zooverre, als zij voor een of andere handeling eene nieuwe psychologische
beweegreden vinden moesten. Maar deze methode in al hare gestrengheid bij een
genie als dat van Shakespeare te willen constateeren, is in eerbied voor zijne grootheid
te kort komen. De critici, die zich aan deze fout schuldig maken, zien in het slot van
King Lear eenvoudig eene voortzetting, in gewijzigden vorm, van de nageschiedenis
der Learsage. Zij meenen, dat Shakespeare Cordelia aan het einde van zijn stuk heeft
willen laten sterven, omdat hij nu eenmaal in de kronieken gelezen had, dat Cordelia
aan het eind van 't verhaal dood ging; slechts zou de dichter dan haar dood wat
vervroegd hebben, ten einde dien in verband met den draad van het stuk te brengen.
De meeste lezers zullen het wel met mij eens zijn, dat zulk eene beschouwing van
Shakespeare's werk een kleinzielig turen op onderdeelen verraadt, zonder voldoende
inzicht in de beteekenis van het geheel. Het is natuurlijk niet onmogelijk, dat de
geschiedenis van den oorlog tusschen Cordelia en hare neven, gevolgd door haar
droevigen dood zooals de kronieken dien vertellen, Shakespeare's gedachten het eerst
op een tragisch slot gebracht heeft. Maar de diepere bedoeling van Cordelia's sterven
is toch deze, dat Lear boeten moet voor zijne eenmaal begane dwaasheid. Dit blijkt
wel het beste hieruit, dat, op het vernemen van Cordelia's dood, het medelijden van
lezer of toeschouwer in het geheel niet de jonge vrouw geldt, die slechts goed wilde
en haren vader voor ondank liefde tot loon gaf, maar alleen den ouden dwazen man,
die niet dan kwaad had gedaan, en wien daarom ook het laatste, dat hij had, genomen
werd. Neen, het tragische slot is wèl eene psychologische gevolgtrekking van het in
't oorspronkelijk verhaal gegevene; niet echter van één trekje, maar van de
grondgedachte van het geheel. Het fundament van Shakespeare's manier van werken
was niet een ander dan dat der kroniekschrijvers: hij werkt de stof der

Onze Eeuw. Jaargang 12

268
sage slechts psychologisch uit; maar doordat hij vrij tegenover die stof staat, wordt
bij hem een middel tot het vinden van nieuwe diepten, wat bij hen routinewerk was.
Als van zelf zijn wij door deze beschouwingen over het slot van King Lear midden
in de diepere Shakespearecritiek te land gekomen, en men ziet, van hoeveel belang
voor deze studie eene nauwkeurige kennismaking met Shakespeare's bronnen is. Het
zal de moeite loonen, in dit verband ook nog een ander tooneel van het drama wat
nader te bekijken, een tooneel, dat evenzeer als het slot aan alle critici heel wat
hoofdbrekens heeft gekost, en dat iedereen, die het leest, eenigszins duister moet
toeschijnen. Ik bedoel de allereerste scène, waarin koning Lear het rijk onder zijne
dochters verdeelt.
Naar aanleiding van het anonyme drama, dat kort voor King Lear verscheen, heb
ik er reeds op gewezen, dat sedert Godfried van Monmouth onzekerheid bestond, of
de vader zijn gebied al of niet in gelijke parten verdeelde. Ook Shakespeare is in dat
opzicht onduidelijk. In een inleidend gesprek tusschen Kent en Gloucester vernemen
wij, dat Lear eene verdeeling van zijn rijk voorheeft, en dat Albany en Cornwall
daarbij evenveel zullen krijgen. Als vervolgens de dochters binnen staan en de vader
tot haar de traditioneele vraag richten zal, wordt deze uitdrukkelijk als volgt
gemotiveerd:
That we ons largest bounty may extend
Where nature doth with merit challenge.

Men zou dus aan eene ongelijke verdeeling gaan denken. Na Goneril's antwoord
geeft hij de oudste dochter haar deel; en als ook Regan hem naar behooren vleit,
krijgt zij ‘an ample third’, dat juist even veel waarde heeft als dat harer zuster. Men
zou nu zeggen, dat ook voor Cordelia een derde des rijks bestemd was. Maar in zijne
aanspraak tot haar heet het:
what can you say to draw
A third more opulent than your sisters?

Dus krijgt men hier weer de voorstelling van ongelijke verdeeling. Sommige
commentatoren hebben de onderstelling
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geüit, dat Lear van den beginne af delireerde. Andere hebben vermoed, dat Lear voor
degene, die het best antwoordde - en hij verwachtte, dat dit Cordelia zou zijn weliswaar niet meer grondgebied, maar meer andere gaven had bestemd. Zoo heeft
een van hen de veronderstelling uitgesproken, dat de ‘largest bounty’ en het ‘third
more opulent’ in Lear's eigen persoon bestond; immers de woorden
I loved her most, and thought to set my rest
On her kind nursery,

schijnen erop te wijzen, dat hij oorspronkelijk van plan was, zich voorgoed bij haar
te vestigen. Een ander criticus daarentegen meent, dat het bijzonder voorrecht van
Cordelia bestaan zou in het krijgen van een ‘coronet’, die in Lear's stoet meegebracht
was, en waarvan hij later tot Albany en Cornwall zegt: ‘This coronet part betwixt
you’. De eerste verklaring lijkt mij gewrongen, de tweede is klein: in een kroontje
zit werkelijk Lear's ‘largest bounty’ niet! Ik voor mij zou de volgende verklaring der
onduidelijke scène willen geven. Lear heeft voor Goneril en Regan evenveel bestemd
(dit blijkt uit de inleiding), maar voor Cordelia het grootste deel zijns rijks. Hij wil
haar echter in de gelegenheid stellen, zich deze onderscheiding ten overstaan van de
gansche hofhouding waardig te toonen, en tevens zich zelf voor 't verwijt van
onbillijkheid jegens de twee andere dochters vrijwaren. Vandaar zijne vraag. Hij is
zóó van Cordelia's grootere liefde overtuigd, dat hij er niet aan twijfelt, of zij zal het
beste antwoord geven. Daarom krijgt Goneril dadelijk na haar antwoord haar deel,
en Regan evenzoo. Dat dit nu toevallig een ‘ample third’ genoemd wordt, bewijst
natuurlijk niet, dat Cordelia's deel niet grooter dan een mathematisch derde part kon
zijn: Brittannië is geen regelmatige veelhoek. Maar als deze verklaring der
verdeelingsscène de juiste is, dan valt bij eene vergelijking met de bronnen het ons
weer op, hoe vrij Shakespeare met de oudere versies der sage omging, en hoe hij
tegelijkertijd zijn voordeel wist te doen met de bijzondere voorstelling van het verhaal,
zooals dat in ieder vroeger werk, dat hij kende, voorkwam. Eéne
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enkele bron1) spreekt van eene gelijke verdeeling, de meeste andere van eene ongelijke.
In het anonyme drama is Lear's vraag slechts een middel, om Cordelia tot een huwelijk
te dwingen. Ook bij Shakespeare is de vraag een kunstmiddel tot het bereiken van
een vooropgezet doel: dat denkbeeld kan hij aan den ouderen dramaturg ontleend
hebben. Maar het doel is ditmaal, Cordelia voor te trekken, en ook dit motief vinden
wij in eene zestiend'-eeuwsche kroniek2) terug. De dichter nam alle motieven, die
maar bij voorgangers te vinden waren, in zich op, om ze samen te smelten en er iets
heel nieuws uit te smeden.
Vrees voor te groote uitvoerigheid houdt mij ervan terug, nog meer voorbeelden
hiervan aan te halen. Er zouden er anders genoeg te vinden zijn: de slechte ontvangst
bij de twee oudste dochters, de waanzin, die zich als gevolg van zijn zielstoestand
bij Lear ontwikkelt, de ontmoeting met Cordelia, en nog zooveel meer. Nog
belangrijker dan de motieven, die samen den gang van het stuk vormen, zijn in dit
opzicht de karakters der hoofdpersonen. Want ook hierbij heeft de dichter steeds in
het oog gehouden, wat zijne voorgangers gegeven hadden, en toch ook telkens iets
nieuws, wat beters en mooiers geschapen. Zoo'n man als Lear zelf, wiens karakter
samen te vatten is in de bekende woorden ‘ay every inch a king’, heeft al heel weinig
gemeen met den goeden, ouden heer, zooals het oudere drama ons den koning
schildert. Maar wel lijkt hij wat op den Leir van sommige kronieken, die weliswaar
radeloos van smart is, als de hardvochtigheid zijner twee oudste dochters hem dwingt,
steun te zoeken bij het in drift verstooten jongste kind, maar toch weer zich door
vorstelijke wraakzucht bezielen laat, wanneer het er om gaat, zijn ontweldigd rijk te
heroveren.
Voor andere figuren is Shakespeare daarentegen meer te rade gegaan met de
karakters van het oudere drama. Zoo o.a. voor zijn Albany, den sukkelachtigen man,
die wel weet, dat zijne vrouw een monster is, maar toch niet

1) Spenser's ‘Faerie Queen’.
2) N.l. die van Holinshed.
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nalaten kan, met haar mee te doen. En hier zien wij meteen weer den meester aan
het werk: bij den vroegeren dramaturg zijn beide schoonzoons zulke zwakkelingen,
maar Shakespeare zoekt afwisseling en maakt daarom van den tweeden, Cornwall,
iemand, die meer bij zijne vrouw past.
En dan eindelijk Kent, de man, die eerst door Lear verbannen wordt, omdat hij
het voor Cordelia opneemt, zich later in zijn dienst weet te dringen, en dan de trouwste
makker in den nood blijkt. Deze figuur is onmisbaar, want er moet één man zijn, die
den verongelijkten vorst bijstaat; voor 't eerst komt zij voor in den Perillus van 't
oudere drama. Hoe anders is Kent echter! Perillus is oud en even hulpeloos als Leir,
terwijl hij zich alleen in zijn voordeel vertoont, wanneer hij den moordenaar tracht
over te halen, zijn leven te nemen in plaats van dat zijns meesters. Kent daarentegen
is een en al natuurlijke kracht en lust tot daden, maar daarnaast het type van edele
zelfopoffering. Het is met deze figuur als met zooveel anders in deze geweldige
tragedie: voortbouwend op een denkbeeld van het anonyme stuk heeft Shakespeare
iets geheel oorspronkelijks van onvergankelijke schoonheid geschapen. En dan
Oswald, Goneril's hofmeester, de gewetenlooze vleier, een karakter, dat gebaseerd
is op dat van Skalliger, den boozen raadgever van het oude drama! Hoe heeft
Shakespeare ook die figuur ‘vol’ gemaakt, zonder iets over te laten, dat niet laag en
slecht is! Het oude drama, dat zooveel verdienstelijks bevat, en waaraan Shakespeare
zooveel te danken had, was, toen King Lear eenmaal geschreven was, slechts eene
karikatuur. Maar dat is geen wonder. Want, wat eene enkele kennismaking met
Shakespeare's werk reeds doet gevoelen, wordt ons door eene vergelijking met de
bronnen zoo onomstootelijk bewust: wij staan hier voor een der wonderbaarlijkste
geesten van de gansche menschheid.
Thans is het overzicht van de geschiedenis der Learsage voltooid. Vermoedelijk uit
een sprookje ontstaan, is zij in de Middeleeuwen voor historie uitgegeven. Daardoor
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komt het, dat zij toen nog niet zoo'n breede ontwikkeling heeft gehad, als vele andere
verhalen, wien het karakter van sagen duidelijker aan te zien was. Wel echter is zij
door geschiedschrijvers ruim verbreid, want in een groot aantal kronieken wordt zij
aangetroffen. Eerst tegen het einde der zestiende eeuw heeft men ingezien, hoezeer
zij zich tot dramatische behandeling leende, en een onbekend dramaturg heeft er een
blijeindend spel van gemaakt, dat niet zonder verdiensten is. Dit tooneelstuk heeft
waarschijnlijk Shakespeare op het denkbeeld gebracht, dezelfde stof in een treurspel
te verwerken. Maar bij het schrijven daarvan heeft hij ook eenige andere
zestiend'eeuwsche werken, meest kronieken gebruikt. Zoo vormt Shakespeare's King
Lear als 't ware eene samenvatting van een aantal oudere geschriften, die door het
genie van den grooten dichter tot een in alle opzichten oorspronkelijk geheel geworden
is. En daarmede was het met de bewerkingen der Learsage uit. Eeuwen lang in stilte
gekoesterd, was zij plotseling opgeschoten tot een der meest grootsche verschijnselen
der geestelijke wereld. Maar nu was het ook, alsof al hare mogelijkheden uitgeput
waren: na King Lear past slechts zwijgen. Het was met de Learsage gegaan als met
de oude Germaansche helden, want in haar hoogsten bloei was zij gestorven.
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Aanschouwingsonderwijs
Door Prof. K. Kuiper.
Academie van Beeldende Kunsten en Technische wetenschappen te
Rotterdam. Catalogus der tentoonstelling van Grieksche en Romeinsche
kunstnijverheid. (4 Dec. '11-4 Jan. '12) door C.W. Lunsingh Scheurleer.
Wellicht weten niet alle Nederlanders, dat Rotterdam - dank zij de zeer bijzondere
toewijding van eenige zijner aanzienlijke medeburgers - eene bloeiende Academie
van beeldende kunsten bezit; zeker is het aan velen onbekend dat het Bestuur dezer
Academie jaarlijks omstreeks kerstmis eene tentoonstelling organiseert, nu op dit
dan op dat kunstgebied; en stellig is, tengevolge van de al te rustige en te
reclame-looze wijze van bekendmaking der tentoonstelling van dit jaar, een veel te
groot aantal onzer landgenooten onkundig gebleven zoo wel van het feit zelf der
expositie als van den uitnemenden catalogus door een der allervoornaamste inzenders
ten dienste van hare bezoekers opgesteld.
Tot bezoek van deze, door haar eigenaardig karakter zeer belangrijke, kleine
expositie van Grieksch en ook Romeinsch vaatwerk, van bronzen, van terra-cotta's
en steenarbeid, kan ik helaas door mijn opstel niet opwekken: de expositie is
afgeloopen en de voorwerpen zijn naar de
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woningen hunner vrijgevige eigenaars teruggekeerd. Maar in het verschijnsel zelf,
dat deze tentoonstelling tot stand kon komen, en dat daarvoor een zóó zorgvuldige
en zóó levendig geschreven catalogus kon worden bezorgd, ligt aanleiding genoeg
tot nabetrachtingen van allerlei aard.
Slechts voor zeer enkele dier nabetrachtingen waag ik het de aandacht der lezers
van dit tijdschrift te vragen. Het spreekt van zelf, dat de aanleg en de levensarbeid
der verschillende bezoekers van dit kleine zaaltje de wisseling hunner stemming bij
het heengaan bepaalde. Noch een oordeel over de kunstwaarde der tentoongestelde
voorwerpen verwacht men van mij, noch technische verklaringen, als van een
kunstenaar, wiens stemming bij het bekijken zeker moet hebben gewisseld tusschen
verbazing over zoo wonderbaar schoone, en spijt over zoo conventioneel ‘suffe’
dingen. Mijne indrukken - wel in de allereerste plaats indrukken van ingenomenheid
en blijdschap - hebben in hoofdzaak betrekking op de hooge paedagogische waarde
van het werk der Rotterdamsche kunstvrienden en hun bijstanders: mij is, terwijl ik
langzaam de vitrines langs wandelde en nieuwsgierig nazocht, hoe de Heer Scheurleer
in zijn catalogus de voorwerpen die mij het meest troffen zou hebben getypeerd, om
zoo te zeggen, het welsprekende feit geen oogenblik uit de gedachte geweest, dat
deze verzameling zich bevond op slechts een honderd schreden afstand van het
gymnasium Erasmianum, m.a.w. dat hier naast de poort der Latijnsche school werd
gegeven ‘gymnasiaal onderwijs buiten het gymnasium’. - ‘Propaganda voor Hellas?’
zoo zal men vragen; ‘dus altijd weer de questie der klassieke opvoeding?’ Zeker; en
altijd weer onder een ander licht.
Indien het namelijk - over niet langen tijd - er eens toe mocht komen, dat ook in
ons land de aandacht en de vatbaarheid der ‘Meerderheid’ voor klassieke cultuur te
zeer bleek verzwakt om in ons voorbereidend hooger onderwijs aan de oude Grieken
hunne eereplaats blijvend te verzekeren, dan zou de geschiedschrijver onzer
beschaving de keuze hebben uit de verklaringen van velen die
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dit verschijnsel als natuurlijk - en derhalve heuchelijk - begroetten. De ‘modernen’
zouden hem er op wijzen, hoe reeds lang ons geheele gedachten- en gevoelsleven
ontspringt en zich voedt uit bronnen, wier bestaan zelfs de antieke mensch niet
vermoedde; - de ‘practici’ zouden opmerken dat de weg naar solide succes in 't leven
eer leidt door America of Engeland dan door de Egeïsche zee; - de ‘exact-denkenden’
zouden de verzekering herhalen dat de zonderlinge vermenging van poëzie, meditatie
en logica, door de oude Hellenen ‘denken’ genoemd, op hinderlijke wijze aan de
propaedeuse van onze toekomstige studenten afbreuk doet; - de ‘gemoedelijken’
zouden hem zeggen, dat voor Grieksch en Latijn - mooie maar dure weelde - de tijd
‘helaas’ niet meer beschikbaar was.
Indien wij, klassieke literatoren - d.i. diegenen onder ons die overtuigd zijn dat
iedere verbreking van de vezels, door welke onze cultuur aan den klassieken bodem
is vastgehecht, gelijkstaat met eene vermindering van den rijkdom harer levenssappen
- nu ook eens geroepen werden om onze verklaring te geven van die stijgende
antipathie, wàt zouden wij dan zeggen? Er zijn allerlei verschijnselen die ons het
antwoorden moeilijk zouden maken, en daaronder is een van de opmerkelijkste het
volgende.
In onze jeugd - eene kleine halve eeuw geleden - toen de heerlijkheid der klassieke
cultuur een nog bijkans onbetwist dogma scheen te zijn, waren onze gymnasiën voor
het grootste deel op een koopje ingericht, soms geherbergd in een afgedankte
meisjesschool, soms geborgen in een toevallig bewaard stuk van een oud klooster.
Onze docenten - eere zij hunner nagedachtenis! - hadden heel wat minder omvangrijke
examens aan de Universiteit afgelegd dan van hunne opvolgers zijn geëischt. De
‘landen der oude cultuur’ hadden verreweg de meesten hunner nooit met eigen oogen
gezien; de Grieksche auteurs die zij met ons lazen, waren voor 't grootste gedeelte
op koffiepapier gedrukt, uitgenomen de enkele exemplaren die onze medeleerlingen
‘van klassieken huize’ meebrachten: frischgebonden perkamenten edities, aan vaders
of grootvaders
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propter egregiam industriam als schoolprijzen uitgereikt; maar critisch weinig
verzorgd.
En toch - ondanks dit alles: ik zal wel niet wagen te beweren dat wij beter Grieksch
en Latijn leerden dan onze jongens; maar ik geloof zeker dat we er meer hart voor
kregen, en vooral grooteren eerbied. Ongetwijfeld: ook wij hebben gezucht toen we,
na drie jaren zwaar blokken op die hopeloos wisselende vormen van het Grieksche
werkwoord, voor de eerste maal onze Ilias opensloegen. Nooit te vergeten avond!
Het was dwaas van ons en toch zoo begrijpelijk, dat wij verwachtten plotseling den
hoogsten glans der poëzie te zullen zien stralen uit de gesloten rijen van die
hexameters. En in de plaats daarvan voorloopig slechts deze ervaring dat de dichter
zich aan ons Attisch verbuigingsvoorbeeld weinig stoorde, dat hij een eigen dialect
gebruikte, en nieuw oefeningsmateriaal kwam aandragen voor onze memorie!
Maar desniettegenstaande, de gymnasiasten onzer jeugd vonden dit alles de moeite
waard, terwijl toch het eindexamen nauwlijks een heusch examen was. En
tegelijkertijd werd hunne kennis van de ‘realia’ nauwelijks gevoed door iets meer
dan eene lithografische fantasie van een ‘Grieksch symposion’ aan den schoolwand,
of door eene fransche staalgravure den dood van Hippolytus verbeeldend en zich als
klassiek handhavend door het zeer Grieksche profiel van Phaedra's rampzaligen
stiefzoon!
Er zijn geen drie woorden noodig om te zeggen, hoe in dit opzicht alles is
veranderd, hoe wandversiering en school-bibliotheek met de zorgen van den leeraar
zelf wedijveren om aan onze gymnasiasten ‘reëele’ kennis te verschaffen, hoe men
zorg draagt hun de geschriften der oudheid in handen te geven in de zorgvuldigst
bewerkte edities, en hen - om het zoo kort mogelijk te zeggen - het leven der Grieken
en Romeinen te doen zien aus den Denkmälern erläutert. Hoe komt het dan - ziedaar
het verschijnsel dat velen onzer zoo onverklaarbaar lijkt - dat des ondanks onze zoons
minder trouwe Graeci zijn dan wijzelf, gelijk wij het meerendeels weer afleggen bij
onze
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grootvaders die hun morgenwandeling deden op den stadswal met hun kleine
Herodotus-editie in de hand?
Ook op deze vraag zijn vele antwoorden mogelijk. Het meest voor de hand
liggende, - als oplossing door vele bestrijders der klassieke opvoeding gegeven wordt ongeveer aldus geformuleerd: ‘De reden der verkoeling is gelegen in
verstandsverheldering. De oogen van jong Holland zijn geopend geworden: het
klassieke dogma is verbrijzeld.’
Persoonlijk zou ik deze verklaring in andere woorden willen uitdrukken; maar in
de hoofdzaak geeft zij wel mijne meening weer. Door de sterke ontwikkeling van
het intellectualisme, door de steeds intenser geworden waarneming van alle elementen
- 't zij in de natuur 't zij in de kunst - waaruit het individueele leven van onzen tijd
inhoud en kleur ontvangt, door de vlugheid, soms de bioscopische snelheid, waarmee
al die moderne cultuurverschijnselen bevattelijk voor de algemeene aandacht worden
gemaakt, heeft reeds van zelf de klassieke literatuur, die in kalmer bedding stroomt
en meer naar het algemeene dan naar het bijzondere is gekeerd, hare kansen op
onmiddellijk succes zien verminderen. Is het dan zoo onnatuurlijk, indien juist
tengevolge van de krachtige ontwikkeling hunner meer intellectueele faculteiten, en
tegelijkertijd gedreven door eene niet gering te schatten versterking van de oprechtheid
in het bewonderen - en het nietbewonderen - onze jongens verklaren dat zij niet meer
worden bevredigd door een bewonderend staren uit de verte naar òf slechts half
zichtbare òf door moderne restauratie kunstmatig verduidelijkte heroëngestalten?
Dat zij van ons eischen ‘levende’ Grieken?
Hoe zware taak die - niet onredelijke - eisch op de schouders onzer leeraren in de
klassieke talen legt, kunnen slechts de waarlijk deskundigen onder ons beseffen.
Levende Grieken kan alleen die docent aan zijne leerlingen toonen wien het vergund
is, niet gekweld door een nivelleerend systeem dat maar één soort onderwijzers erkent
en allen zonder onderscheid onderwerpt aan de heillooze theoriëen van een voor
allen gelijken plicht en een vastgesteld
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urenmaximum, zich in lange rustige voorbereidingsuren te verdiepen in al datgene
wat waarlijk de ‘doode’ talen levend maakt: d.i. de betrekking der oude cultuur tot
de onze, het godsdienstig, maatschappelijk en artistiek leven der oudheid en de antieke
beschouwingswijze der vraagstukken welker oplossing nog heden onze tijdgenooten
boeit. Kortom, levende Grieken kan alleen die leeraar aan zijne jongens te zien geven,
die door eigen aanleg en toewijding zoowel als door eene wèl overwogen regeling
van zijne onderwijzerstaak in staat is gesteld zelf in zijne Grieken te leven.
Maar zijne heldere stem vraagt open ooren, zijn uitgestrekte hand geopende oogen!
En het is bijna niet te zeggen, in hoe groote mate eene tentoonstelling als in het
Rotterdamsche zaaltje was bijeengebracht, daartoe kan medewerken. Zeker, ik weet
het wel, dat niet eene serie van uitgelezen kunstwerken, als in de vazenzalen van het
Louvre of het Vaticaan, deze kleine vitrines vulde, en dat de moderne kunstenaar,
ook zoo hij met goeden wil en sterk ontwikkeld waardeeringsvermogen binnentrad,
vaak het hoofd moest schudden. Maar het doel dezer tentoonstelling was niet evenmin trouwens als dat ooit het doel der klassieke lectuur is - uitsluitend het
onfeilbare te doen zien. Men heeft zulke exposities wel eens prentenboeken der
oudheid genoemd, en in zekeren zin zijn ze dat ook; doch gesteund door eene
rangschikking en eene toelichting als hier werd gegeven kunnen ze oneindig meer
zijn, en voor de gelukkige leerlingen der nabij Rotterdam gevestigde gymnasiën, die
onder leiding van hunne leeraren daar kwamen rondkijken - en zelfs hunne
entreekwartjes terug kregen! - is deze tentoonstelling ook veel meer geweest.
In de worsteling van het elementaire ligt een krachtige suggestie. De gymnasiast,
wiens verbeeldingskracht nog hare oorspronkelijke levendigheid heeft behouden,
ziet plotseling als hij voor de eerste vitrines - die van het vroeg-Myceensche,
Cretensische en Cyprische vaatwerk - staat, den achtergrond van zijne Ilias en zijne
Odyssee bevolkt met de zeer naieve voorvaderen der kunstrijke volgelingen van
Agamemnon en Odysseus. Welk eene reeks van slechts
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ten halve gelukte pogingen moest worden doorgemaakt vóór de levendige fantasie
de techniek vermocht te dwingen tot den onuitputtelijken rijkdom van Achilles'schild!
Hoe leert de beschouwer hier in pot naast pot het leerrijke en ernstige verhaal lezen
van die spelenderwijs ontwikkelde techniek: naast de kinderlijke, met een paar
handstreken geknede en in de zon gedroogde, ruwe kruik straks de eerste fraaie
ronding van het schijfwerk, en de warme tint van hetgeen in den oven was gebakken.
Is het niet, alsof hij ze voor zich aan 't werk ziet, die voorvaders der groote
vazenschilders? - ‘Wat willekeurige krabbels zijn dat?’ zoo had hij gevraagd. ‘Neen’,
zegt de rustige en vooral niet praatzieke catalogus, die getrouwelijk de oude Grieksche
vermaning betracht dat men niet uit den zak maar uit de hand moet zaaien, ‘neen
geen krabbels, maar vischgraten! En zie hier schubben, en ginds voor het eerst de
strenge lijnen van het lotusblad, vruchtbaar motief in de oudgrieksche kunst als
weinige.’
Maar weldra komt de eigenlijke Griek nader tot onzen kijker. Hij ziet een visch
op een der vazen. Zeker: de afmetingen doen hem vreemd aan, ‘anatomisch juist’
kan het dier niet zijn geteekend. Maar het is ‘gepakt’, het leeft! En dit is wel de
indruk, die hem het meest bij zal blijven. Op menige fout zal ieder deskundige hem
wijzen, en dat is heilzaam: ook hier moet hij de slordigheid leeren onderscheiden
van de vrije fantasie, ook hier gewaarschuwd worden tegen stijllooze
werkmansknoeierij en tragen sleur van conventiestijl. Maar het leven, het onvermoeide
leven vooral in de observatie van de dierenwereld, dat is voor zijn kijkgraag oog een
van de echtste genietingen door deze verzameling geboden. Een ree uit Kreta, ‘slordig
maar geestig geteekend’, een kranige trotsche haan, een drift voortjagende koeien,
wonderlijk hoekige maar meesterlijk rijdende ruiters - zal hij ze niet morgen en
overmorgen vóór zich zien, om de tafreelen der homerische vergelijkingen voor hem
te vertolken - en te bevolken?
De eigenlijke beteekenis dezer tentoonstelling voor de waardeering der Grieksche
kunst zelve, de onuitputtelijke
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bekoring, die uitgaat van hare goede Tanagraatjes, de zorgvuldige expositie van
enkele prachtige vazen laat ik hier opzettelijk rusten: trouwens zoowel Dr. Vürtheim
in de N.R.C. van 4 Dec. als de kunstenaar Willem C. Brouwer in hetzelfde blad van
24 Dec. hebben daarover deels leerrijke, deels oorspronkelijke opmerkingen gegeven.
Doch de vraag, wat een Hollandsch Gymnasiast - en alwie zich met hem wil
gelijkstellen - voor zijne levendmakende kennis van de Helleensche oudheid op zulk
een bezoek kan leeren, is door het bovenstaande verre van uitgeput. En waarom
zouden wij steeds van dien ‘gymnasiast’ spreken? Hebben niet wij allen, die zooveel
in de boeken der ouden onvolledig, onduidelijk door de schemering van het lange
tijdsverloop, en onlevend door ons eigen gebrek aan voorstellingsvermogen vinden,
onze oogenblikken van genotvolle onderrichting gehad in de kleine zaal der
Rotterdamsche Academie? Ieder onzer op eigen wijze! - Immers, afgescheiden van
alle technische vraagstukken, afgescheiden van de kostbare lessen hier aangaande
de ontwikkeling der waarneming - eerst van rappe beweging, straks van rhythmischen
gang, eindelijk van waardigen zelfbewusten stilstand - gegeven, ten slotte afgescheiden
ook van de algemeene aandoening die over ons komt als wij denken dat eens waarlijk
deze kruikjes zelf door fijne Grieksche vrouwenvingers zijn opgeheven, dat deze
vazen, wisselend in vorm en naam, gestaan hebben in de graven zelf van onze
Atheners, leeft voor ons allen de sterkste suggestie in die wonderbare gave van
verhalen, door de kunstenaars op deze schotels en kruiken, op deze schalen en vazen
aan den dag gelegd. Hier wordt inderdaad de vazenschilder een episch of dramatisch
dichter en zijn werk een Grieksch verhaal, dat men er niet minder geboeid over leest,
of men zijn ‘verba anomala’ minder dan vroeger onder den duim heeft. De Grieken
vertellen graag en goed; dat hebben zij van Odysseus geleerd! En de vazenschilders
doen voor de poëten niet onder; maar zij verwachten meer ingespannen aandacht bij
u, en laten u ook zelf eens wat raden. De catalogus van den heer Scheurleer helpt u
daarbij juist zooveel als noodig
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is om u de illusie te laten, dat ge zelf ook iets geraden hebt. Laat ik één voorbeeld
van zijne leiding mogen geven. In kast E., rechterhelft, stond een waterkan, Attisch
werk, maar afkomstig uit Rome en gevonden bij de bekende opgravingen aan het
Canisius-college te Nijmegen, welks Directeuren geheel de belangrijke daar gedane
vondst hebben ingezonden. Ziehier hoe de Heer Scheurleer die hydria beschrijft: ‘In
een door een klimoprand omlijnd paneel staat Dionysos naar rechts, een drinkhoorn
in de hand, tegenover eene zich ontsluierende vrouw. Aan weerszijden een dansende
satyr. Tusschen de figuren wingerdtakken, erboven twee vogels, twee mansfiguren
en eene Sirene’.
Zulk eene vaas, ook al treft zij niet door bijzondere schoonheid van vorm, kleur
of teekening, heeft eene merkwaardige macht om u vast te houden. ‘Wie is die
vrouw?’ zoo moet gij wel vragen. ‘Waartoe die Sirene?’ ‘Wat beteekenen die Satyrs?’
En aarzelend geeft ge u zelven een antwoord: ‘jaarlijks op het feest der anthesteriën
treedt te Athene de vrouw van den Archon Basileus het oude Boukolion, Dionysos'
zeer heiligen tempel, binnen, en zij biedt zich aan als bruid aan den God die leven
wekt uit den dood, aan Dionysos-Baccheus, den gever van alle vruchtbaarheid, die
de vrucht doet ontkiemen aan den wijnstok en zelfs vermag de ziel te doen ontwaken
uit den slaap des doods. Zou het de Basilinna zijn, die we daar zien staan, terwijl zij
den bruidsluier wegschuift van haar gelaat, zooals elke vrouw dat doet wanneer zij
treedt voor het aangezicht van haren aardschen bruidegom? Ook de “Sirene” past
immers bij dit feest! Hare gestalte spreekt van de geheimenissen der pithoigia, den
schrikwekkenden dag op welken de schimmen der gestorvenen, van welke deze
sirene een symbool is, opstijgen uit hunne graven.’
Zoo is de taal, door deze vaasschilderingen gesproken: vermenging van levenslust
en ernstige mystiek gelijk de Grieksche poëzie zelve. En het moet al een hardleersch
scholier der oudheid zijn, die niet bij zijne rondwandeling door de Rotterdamsche
verzameling vele stemmen aan deze gelijk heeft hooren fluisteren uit de vitrines. In
ieder geval
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echter - immers tot luisteren naar hetgeen ten slotte misschien slechts de stem der
eigene levendige verbeelding van den beschouwer is, zijn niet allen evenzeer geneigd
- in ieder geval hebben niet velen de kleine collectie verlaten zonder de verkwikkende
ervaring te hebben opgedaan, dat bij dit korte bezoek hunne liefde voor de naieve,
ijverige, levenskrachtige Hellenen is toegenomen, niet door vage
schoonheidsvermoedens maar door duidelijke erkenning, toegankelijk voor
bewondering hunner deugden en niet beangst voor eerlijke erkenning hunner
zwakheden.
De Commissie van Bestuur der Rotterdamsche Academie dankt dit resultaat aan
den krachtigen steun dien haar toewijding mocht ervaren van de zijde harer talrijke
inzenders. Het voorbericht noemt hunne namen dankbaar, en zóó talrijk zijn in ons
land de eigenaars van kostbare Grieksche bronzen, vaatwerk of terra-cotta's niet dat
ik ze hier zou behoeven te herhalen. Maar op eigenaardige wijze troffen ons in die
lijst de namen der ‘kleine’ inzenders. Zorgvuldig op watten geëxposeerd liggen daar
in kleine vitrines enkele, schijnbaar onnoozele ‘fragmenten’: scherfjes, met een
lotusrandje, een satyrskop, een palmette of zooiets versierd. Men zou er kunnen
voorbij loopen! Maar niet wanneer men bedenkt, hoe die scherven zijn opgeraapt,
op Griekschen en Romeinschen bodem, door jonge Nederlandsche philogen,
uitgegaan, of uitgezonden, om na lange rustige jaren van boekenstudie, de gezonde
atmospheer van de ‘antieke wereld’ als een frisschen wind te laten gaan over hun
zorgvuldig verzamelde kennis, en aldus den verborgen schat tot leven te wekken
vóór zij dien brengen aan onze gymnasiasten. Voor de bezoekers der tentoonstelling
die nog gelooven in de toekomst onzer ‘Latijnsche School’, waren die fragmenten
niet de minst welsprekende nummers van Scheurleers kostbaren catalogus: want zij
zeggen ons dat er nog steeds goede vruchten zijn te verwachten van onze
Nederlandsche Gymnasia.
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Economische kroniek.
De herziene Arbeidswet is op 1 Januari l.l. in werking getreden. Over deze herziening
is reeds zooveel gesproken en geschreven, dat men thans over de inwerkingtreding
gevoegelijk kan zwijgen. Echter is er wel eenige aanleiding om stil te staan bij de
nieuwe regelingen, welke, uit de herziene wet voortvloeiend, in nieuwe of herziene
bestuursmaatregelen zijn neergelegd. Verreweg de belangrijkste van deze
bestuursmaatregelen was (en is) die, welke gegrond is op art. 4 (oud; nieuw 5) der
Arbeidswet. In dit art. 4 (oud) werd verklaard dat bij algemeenen maatregel van
bestuur hetzij onvoorwaardelijk, hetzij voorwaardelijk verboden zou worden een
persoon beneden 16 jaar en - in fabrieken en werkplaatsen - eene vrouw bepaalde
soorten van arbeid of arbeid onder bepaalde omstandigheden te doen verrichten, op
grond van de gevaren voor de gezondheid of voor het leven, welke die soorten van
arbeid of arbeid onder die omstandigheden hetzij in het algemeen, hetzij bij het niet
in acht nemen van zekere voorwaarden voor een persoon beneden 16 jaar of voor
eene vrouw opleveren.
Men ziet uit dezen tekst der wet, gelijk die tot 1 Januari l.l. heeft gegolden, dat
hier aan het uitvoerend gezag een inderdaad zeer vèr-strekkende bevoegdheid was
gegeven. Op grond van gevaar voor gezondheid of leven kon dit gezag allerlei soorten
van ‘werkzaamheden in of voor eenig bedrijf’ - gelijk de wet het begrip ‘arbeid’
omschreef - verbieden voor jeugdige personen en ook voor vrouwen, met deze
beperking ten aanzien der laatste groep dat het verbod zich hier tot arbeid in fabrieken
of werkplaatsen bepalen zou. Het verbod kon voorwaardelijk worden gegeven, d.w.z.
zekere arbeid kon slechts toegelaten worden onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat
in acht genomen werden de eischen, die het gezag zou vermeenen aan dien
voorwaardelijk toegelaten arbeid te moeten stellen.
Krachtens dit art. 4 (oud) is een bestuursmaatregel uitgevaardigd geworden in
1891, vervangen door een nieuwen in '97,
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welke in 1902 werd gewijzigd en in 1903 op zijn beurt voor een nieuwe regeling
plaats maakte. Later werd de materie geregeld in een K.B. van Juli '06, in September
'06 gewijzigd; in Augustus 1909 werd die laatste regeling ingetrokken en een nieuwe
afgekondigd. Het is dit stel voorschriften van Augustus 1909, dat1) na de herziening
van de Arbeidswet in December '11 mede herzien is, zoodat met 1 Januari '12 eene
van de vorige in verschillende opzichten afwijkende regeling in werking is getreden.
Zooals zich denken laat, gaf deze bestuursmaatregel van Aug. '09 een ware
codificatie van den voor jeugdige personen en vrouwen al dan niet, voorwaardelijk
of onvoorwaardelijk, verboden arbeid. Hierbij moet worden aangeteekend dat vóór
de vaststelling van deze bepalingen daarover het advies van zeer vele
belanghebbenden door den Minister was gevraagd en verkregen.
De nieuwe regeling, welke thans van kracht is, wijkt in meer dan één opzicht van
de vorige af. De Directeur-Generaal van den Arbeid heeft bij dezen bestuursmaatregel
gemeend te kunnen volstaan met het advies der meest rechtstreeks bij de zaak
betrokkenen slechts ten opzichte van één enkele afwijking te vragen: de uitbreiding
van de tot nog toe alleen voor katoenweverijen geldende speciale voorschriften tot
alle werklokalen, waar machinaal geweven en machinaal gesponnen wordt. Wanneer
men echter den thans geldenden tekst legt naast den vorigen, dan ziet men dat er behalve bovengenoemd punt - andere, belangrijke, zijn, waarin een wijziging (lees:
verscherping) der bepalingen is tot stand gebracht. De herziening van art. 4 der wet
gaf op zichzelf tot die verscherpingen geene of nauwlijks eenige aanleiding: art. 5
(nieuw) bepaalt in het wezen der zaak hetzelfde als art. 4 (oud), met dit verschil dat
de leeftijdsgrens der ‘jeugdige personen’ is opgevoerd tot ‘beneden 18 jaar’ en dat
motief voor een voorwaardelijk of onvoorwaardelijk verbod, gevaar niet slechts voor
de gezondheid of het leven, doch ook voor de zedelijkheid zijn kan.
Verscherpingen van de beschermende bepalingen in den bedoelden
bestuursmaatregel treft men allereerst aan in het eerste hoofdstuk, waar, schier zonder
uitzondering onvoorwaardelijk, arbeid van zekere soort of onder zekere
omstandigheden verboden wordt, zoo hij wordt verricht door jeugdige personen,
zoowel in als buiten fabrieken en werkplaatsen. Nieuw is b.v. de bepaling dat een
jeugdig persoon beneden 17 jaar niet op den publieken weg of in voor het publiek
toegankelijke gebouwen voorwerpen verkoopen

1) Nog 6 Februari 1911 gewijzigd.
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of te koop aanbieden mag tusschen 9 uur des avonds en 5 uur des voormiddags1).
Nieuw ook deze: dat een persoon beneden 15 jaar geen arbeid mag verrichten, waarbij
zijn loon anders dan naar tijdruimte is bepaald, indien naar het oordeel van het
districtshoofd der arbeidsinspectie onder die omstandigheden de arbeid gevaar voor
zijne gezondheid oplevert. De overweging, die tot dit laatste voorschrift geleid zal
hebben, is op zichzelf duidelijk: de ‘Akkord-Arbeit’, de betaling niet over zeker
aantal uren, maar over de hoeveelheid vervaardigd product, kan er natuurlijk toe
leiden dat de persoon in quaestie, om zooveel mogelijk te verdienen, te veel vergt
van zijn krachten: ‘op stuk werken is zich stuk werken’, wordt wel in sommige
kringen gezegd. Met een beschouwing als deze is natuurlijk het ‘voor’ en het ‘tegen’
in zake de stukloon-regeling allerminst uitgeput; ons was het er slechts om te doen
het motief voor een verbod als het onderhavige in het licht te stellen. Intusschen zal
men niet kunnen ontkennen, dat - wenschelijk of niet - de bevoegdheid der
arbeidsinspectie hier een zeer ruime is: de ambtenaar kan beslissen dat zekere vorm
van loons-bepaling tusschen den werkgever en een zekere groep zijner arbeiders
kortweg verboden zal zijn.
Gewijzigd zijn de bepalingen omtrent het smeren, reinigen, onderzoeken of
herstellen van in beweging gebrachte werktuigen door jeugdige personen en vrouwen.
Volgens den vorigen bestuursmaatregel was zulks verboden, doch dit verbod gold
niet, indien en zoolang het districtshoofd der arbeidsinpectie van oordeel was dat de
werkzaamheden niet gevaarlijk zijn. Op grond van dit voorwaardelijk verbod waren
door sommige fabrikanten, na gehouden overleg met de arbeidsinspectie binnen hun
ressort, zeer uitvoerige bepalingen opgesteld omtrent verschillende werkzaamheden,
naar gelang deze al of niet onder bepaalde omstandigheden gevaar konden opleveren:
zoo was er heel een samenstel van in bedoeld centrum collectief vastgestelde en
algemeen geldende voorschriften ten aanzien van de personen, die wel of niet bevoegd
waren de werktuigen in beweging te brengen, ten opzichte van allerlei verrichtingen
in zake smeren, poetsen en reinigen van verscheidene werktuigen en onderdeelen
daarvan door sommige personen onder uitdrukkelijk genoemde omstandigheden; een ‘réglement d'atelier’, hetwelk overeenkomstig het advies der arbeidsinspectie
was opgesteld en in de praktijk voldeed... - De nieuwe bestuursmaatregel geeft een
andere lezing, verbiedt onvoorwaardelijk het smeren,

1) D.w.z. hij mag zulks niet doen ‘in of voor’ eenige onderneming.
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onderzoeken of herstellen aan in beweging zijnde werktuigen, en voorwaardelijk
ook het reinigen daarvan (alsmede van - nog een nieuwigheid - de vloer daaronder),
nl. ‘met uitzondering van door Onzen Minister aangewezen werkzaamheden, indien
deze geschieden op door hem aangegeven wijze.’
Den leek ontgaat natuurlijk het gewicht van verschilpunten als hierboven aangeduid;
wie eenig - zij het oppervlakkig - inzicht heeft in de eischen der bedrijfs-techniek,
begrijpt wel dat eene wijziging als deze van groot practisch belang en voor de praktijk
van het bedrijfsleven uitermate bezwaarlijk zijn kan; wie volkomen die technische
eischen kent - gelijk met den fabrikant het geval is en met de arbeidsinspectie het
geval behoort te zijn -, die ziet dadelijk de verre strekking van dergelijke
veranderingen. En het is geen wonder dat de industrieel, die van den nieuwen
bestuursmaatregel kennis neemt om na te gaan wat onder de nieuwe bedeeling nog
wel en wat nu niet meer veroorloofd zal zijn, zich met verbazing afvraagt: waarom
na 31 December 1911 verboden wordt hetgeen sedert September 1909 onder zekere
voorwaarden was toegestaan.
Meer dan eens hebben wij reeds te dezer plaatse bezwaren ontwikkeld tegen
hetgeen wij noemden ‘wetgeving door het uitvoerend gezag’, tegen het stelsel waarbij
de wet de regeling van zeer belangrijke aangelegenheden opdraagt aan den
bestuursmaatregel, die op zijn beurt weer gewichtige beslissingen omtrent hetgeen
wel of niet, voorwaardelijk of onvoorwaardelijk, verboden of toegelaten zal zijn, aan
de prudentie van den ambtenaar overlaat. Het is onnoodig die bezwaren hier thans
te herhalen; het bovengenoemde moge slechts dienen als een nieuwe illustratie van
de oude grief, als een aanwijzing te meer van het zeer groot practisch gewicht der
aangelegenheden, welker regeling aldus aan het uitvoerend gezag wordt overgelaten,
- een regeling die tot stand komt zonder dat belanghebbenden daaromtrent zijn
gehoord noch ook de gelegenheid gehad hebben hun bezwaren daartegen vooraf
kenbaar te maken.
Wij spraken hierboven van den industrieel, die van dezen nieuwen
bestuursmaatregel kennis neemt; hier moge nadrukkelijk er op worden gewezen dat
die kennisneming den industrieel niet gemakkelijk gemaakt wordt. Formeel is de
zaak natuurlijk volkomen in orde: de nieuwe maatregel krachtens art. 5 (nieuw) is
12 December 1911 afgekondigd; die maatregel trad - overeenkomstig de op dit stuk
geldende wet - 20 dagen na die afkon-
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diging, dus 1 Januari 1912 in werking en iedere fabrikant heeft dus, indien hij 12
December '11 den bestuursmaatregel bestudeerd heeft, bijna drie weken tijd gehad
om te overwegen hoe hij de veranderingen in de techniek van zijn bedrijf tot stand
zou brengen, welke door de nieuwe regeling werden gevorderd. Acht men dezen
termijn tusschen de publicatie van een zoo belangrijke regeling en haar
inwerkingtreding met kracht van wet te kort, - men wijte zulks aan de wettelijke
bepaling, die het verloop van 20 dagen voldoende rekent. Daarover spreken wij nu
niet, al meenen ook wij dat beschikbaarstelling van ruimeren tijd voor overweging
èn van de nieuwe regelen èn van de wijze, waarop zij toegepast zullen worden, in
billijkheid mag worden verlangd. Formeel is echter de zaak in orde. Iets anders is:
dat ook deze nieuwe bestuursmaatregel door de inkleeding van de regeling der materie
de kennisneming voor werkgevers (gezwegen van arbeiders!) uiterst bezwaarlijk
maakt.
Ook hier komen wij tot nieuwe illustraties van oude grieven! Waarom ter wereld
toch moet ‘de wetgever’ zoo ex cathedra spreken, daarbij verwachtend dat ieder
‘wien zulks aangaat’ dadelijk tijd en gelegenheid zal hebben voor de zorgvuldige en
moeizame studie van wat gedecreteerd wordt? Ons is bekend dat districtshoofden
van de arbeidsinspectie onverplicht aan werkgevers binnen hun ressort een gedrukt
stuk hebben gezonden, waarin kort en bondig en duidelijk gezegd werd in welke
belangrijke punten de herziene arbeidswet van de vorige verschilde. Dit is
voortreffelijk. Maar deze bestuursmaatregel!? Die van 1909 met zijn veertig artikelen
eischte gezette studie eer men wist wat de verschillende bepalingen inhielden; bij
den nog iets omvangrijker maatregel van 1911 is hetzelfde in niet mindere mate het
geval. Het nagaan van de verschilpunten tusschen beide regelingen is een werk dat
veel tijd en oplettendheid vordert. Wil men enkele proeven? Van de artt. 1 der
bestuursmaatregelen van '09 en '11 stemmen de litterae A en B overeen, behoudens
dat de regeling van '09 gold voor personen beneden 16, die van '11 beneden 17 jaar;
la. C van '09 is thans art. 2 geworden (met de leeftijdsgrens: beneden 18 jaar); la. D
van '09 vindt men nu terug als art. 3 A; la. E heet thans art. 1 C; in '11 zijn nieuwe
litterae D en E aan art. 1 toegevoegd. - Wat art. 2 (van '09) betreft, de litterae A-F
van dit vroeger artikel zijn thans onderscheidenlijk geworden: art. 5 (3o), art. 4 A,
art. 5 (2o), art. 5 (1o, gewijzigde tekst), art. 6 C (gewijzigde tekst) en art. 4 B. - Men
zal gereedelijk toegeven dat
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een dergelijke omzetting - zij moge dan onontbeerlijk zijn geweest - de onderlinge
vergelijking van de strekking der beide regelingen zeer bezwaarlijk maakt.
Doch misschien zal men zeggen: voor de belanghebbenden komt het niet in de
eerste plaats er op aan, te weten in hoeverre de nieuwe regeling van de vorige afwijkt;
hoofdzaak voor hen is: te weten wat krachtens de nieuwe regeling voortaan toegelaten,
wat verboden zal zijn. Is het dan gemakkelijk uit den bestuursmaatregel van '11 dit
na te gaan? Ten deele wel, ten deele niet. Zoolang, gelijk in de eerste twintig artikelen
geschiedt, eenvoudige algemeene voorschriften gegeven worden laat de tekst
inderdaad aan duidelijkheid weinig of niets te wenschen over. Doch o wee, waar
onderscheiden wordt tusschen sommige categorieën van arbeid en waar dan de voor
eene categorie bindend verklaarde regelen gedeeltelijk ook op andere toepasselijk
verklaard worden! Door ons is reeds in 1904 bij een bespreking van denzelfden uit
art. 4 Arbeidswet voortvloeienden bestuursmaatregel - dien van 16 Maart 1903,
voorlooper van die van '09 en '11 - gewezen op de ‘stelselmatige en moeizame
uitpluizing en weer-samenvoeging’, die volstrekt onmisbaar is voor hem, die uit
redacties als de toen - en ook nu weer - gekozene wil wijs worden1). De destijds geuite
klacht heeft niet gebaat; zij worde nu herhaald met nieuwe bewijsgronden voor haar
juistheid.
Ziehier wat de zaak is: verschillende soorten van arbeid worden gerangschikt in
tien categerieën (van A tot K) en art. 21 van den nieuwen bestuursmaatregel noemt
de soorten op, die in elk dier categorieën thuis behooren, dus b.v. reeds aanstonds
de achttien, die onder cat. A vallen. Na die opsomming volgt de regeling: een jeugdig
persoon of een vrouw mag in een fabriek of werkplaats geen arbeid van categorie A
verrichten, een mannelijk persoon van 17 jaar of ouder slechts die soorten die onder
no. 12, 13, 14 en 17 van A genoemd zijn. Men ziet, dit is nog best te volgen. Ook
bij B rijst nog geen bezwaar: voor de vier in art. 21 genoemde B-soorten worden in
art. 24 tien verschillende voorschriften gegeven. Maar daarna gaat de wetgever aan
het verwijzen: de beduchtheid voor herhalingen drijft hem tot een ware manie van
aanduiding door nummers en letters. Dien weg bewandelend meent hij de regeling
voor werkgevers en arbeiders duidelijk genoeg te maken door b.v. voor de categorieën
D en E in de artt. 26 en 27 het volgende neer te schrijven:

1) Zie Onze Eeuw, 1904, ‘Wets-kennis en wets-taal’, blz. 142.
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Artikel 26.
Onverminderd het bepaalde in artikel 3, onder B, mag een jeugdig persoon of eene
vrouw in een fabriek of werkplaats geen arbeid verrichten als genoemd in categorie
D van artikel 21, tenzij:
A. de voorschriften van artikel 24, onder 6 en 7, met uitzondering van het vierde lid,
onder c, benevens de volgende voorschriften worden in acht genomen:
1. tegen het gevaar voor infectie of vergiftiging moeten, met inachtneming van
door het districtshoofd der arbeidsinspectie gegeven voorschriften, doeltreffende
maatregelen zijn genomen;
2. de vloer van het werklokaal, waarin de arbeid wordt verricht, moet doelmatig
zijn vervaardigd en zoodanig zijn ingericht, dat hij kan worden rein gehouden
en ontsmet;

B. bovendien wordt in acht genomen:
1. het bepaalde in artikel 24, onder 2, met uitzondering van het eerste lid, indien
het geldt arbeid, als genoemd in Categorie D, onder 1;
2. het bepaalde in artikel 24, onder 1, 2, met uitzondering van het eerste lid, en 5,
indien het geldt arbeid, als genoemd in Categorie D, onder 2, 3, 5 en 6;
3. het bepaalde in artikel 24, onder 1, 2, met uitzondering van het eerste lid, 4 en
5, indien het geldt arbeid, als genoemd in Categorie D, onder 4.

Artikel 27.
Een jeugdig persoon of eene vrouw mag in eene fabriek of werkplaats geen arbeid
verrichten als genoemd in categorie E, onder 3, 6, 7 en 14, van artikel 21, tenzij de
voorschriften van artikel 24, onder 1, 2, 4, 6, 7, met uitzondering van het vierde lid,
onder c, 9 en 10, worden in acht genomen.
Een jeugdig persoon of eene vrouw mag in eene fabriek of werkplaats geen arbeid
verrichten als genoemd in categorie E, onder 1, 2, 4, 5, onder 8 tot en met 13 en onder
15, van artikel 21, tenzij de voorschriften van artikel 24, onder 1, 2, met uitzondering
van het eerste lid, 4, 6, 7, met uitzondering van het vierde lid, onder c, 9 en 10 worden
in acht genomen.
Maar nu stelle men zich toch den armen werkgever (of arbeider!) voor, die belang
heeft bij een der D- of E-soorten van arbeid en
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dan den officieelen tekst van den bestuursmaatregel ter hand neemt om daaruit te
leeren, waaraan hij zich te houden heeft!... En wanneer men, na deze tien categorieën
doorgewerkt te hebben, beland is bij de werkzaamheden in keramische bedrijven
(gerangschikt in categorieën van I-VIII), dan wordt de zaak er waarlijk niet beter op,
want - terwijl bij de reeks van A-K alleen maar naar verschillende der tien
voorschriften van altijd hetzelfde art. 24 verwezen werd - wordt hier èn aan dat èn
aan andere artikelen herinnerd, zoodat b.v. voor categorie IV van den keramischen
arbeid bindend verklaard worden ‘de voorschriften van art. 24 onder 4, 5 en 7, van
art. 28 onder c, en van art. 37 onder 1, 2, 3 en 4’....
Intusschen is dit alles slechts kinderspel, vergeleken bij de redactie der
‘vrijstellingen’. Men moet weten dat door of namens den Minister vrijstelling van
sommige voorschriften kan worden gegeven; die vrijstellingen zijn niet alle op
dezelfde wijze geregeld, maar wel is voor sommige daarvan de regeling gelijk. De
wetgever zag dus kans de gelijk geregelde telkens in één adem te noemen en dus alle
vrijstellingen in enkele alinea's samen te vatten. Zoo beknopt mogelijk! Maar ook
duidelijk? Wij laten hieronder deze alinea's volgen met vriendelijk verzoek aan den
lezer niet maar halverwege de lectuur te staken doch tot het einde daarvan kennis te
nemen om zich geheel van den inhoud te doordringen. Ziehier het proza van art. 44:
Door of namens Onzen Minister kan voorwaardelijk of onvoorwaardelijk
vrijstelling worden verleend gedurende een bepaalden termijn van de
voorschriften, vervat in de artikelen 3, 4 onder A en C, 5 onder 2, 6 onder
D, 10, derde lid, 11, 14, 16 onder A, 17, 22, 31, eerste lid, 34, eerste lid,
voor zoover dat betrekking heeft op arbeid, als genoemd in artikel 33 onder
2, b, e, f, en 3; 37, eerste lid en 38, eerste lid; voorts van de voorwaarden,
omschreven in de artikelen 24 onder 1 en 8; 26 onder A 2; 32 onder 2 tot
en met 4 en 37, tweede lid, onder 2, ten aanzien van eenig arbeidsverbod,
hetwelk afhankelijk is van het naleven van een of meer dier voorwaarden
met dien verstande, voor zooveel de vrijstelling van laatstgenoemde
bepaling betreft, dat het vernis bij eene behandeling, als aangegeven in
artikel 37, niet meer dan 5 percent van het gewicht aan loodmonoxyde in
oplossing mag afstaan.
Vrijstelling van de voorschriften, vervat in de artikelen 3 onder A, 4 onder
A, 5 onder 2, 6 onder D en 38, eerste lid,
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en van dat vervat in artikel 37, eerste lid, voor zooveel personen beneden
16 jaren betreft, kan slechts worden verleend ten aanzien van hen, die op
12 Augustus 1909 den in die voorschriften genoemden arbeid reeds
verrichtten.
Vrijstelling van de voorschriften, vervat in de artikelen 3 onder B en 4
onder C, kan slechts worden verleend ten aanzien van hen, die op het
tijdstip van afkondiging van dit besluit den in die voorschriften genoemden
arbeid reeds verrichten of te voren in den loop van het jaar 1911 reeds
hadden verricht.
Vrijstelling van het bepaalde in de artikelen 14, 16 onder A en 17 kan niet
langer duren dan tot 12 Augustus 1913; vrijstelling van het bepaalde in
de artikelen 11, 22 en 24 onder 1 en 8, 26 onder A 2, 31 eerste lid, 37
eerste lid en 38 eerste lid, niet langer dan tot 12 Augustus 1914; en
vrijstelling van het bepaalde in de artikelen, 10, derde lid, 32 onder 2 tot
en met 4, en 34 eerste lid niet langer dan tot 1 Januari 1915.
Indien gij dus weten wilt of de nieuwe bestuursmaatregel de mogelijkheid opent
van vrijstelling van een voorschrift, hetwelk voor u van belang is, dan hebt ge hier
slechts te zoeken...
Zou het niet practischer geweest zijn bij elk der in art. 44 genoemde voorschriften
tegelijkertijd te vermelden dat en hoe en voor hoelang daarvan vrijstelling kan worden
verleend? Allicht. Men had dan den regel en de mogelijke uitzondering bij elkaar
aangetroffen. Waarom is dit niet gedaan? Het antwoord zal zeker wel zijn: dat men
zoo iets in strijd acht met den eisch der ‘elegantia juris’. Deze elegantie vordert dat
de stellige wetsvoorschriften in de achtereenvolgende paragrafen worden medegedeeld
en dat daarna de gezamenlijke vrijstellingen in de paragraaf der ‘Slotbepalingen’
worden ondergebracht. Wanneer men die mogelijke vrijstellingen telkens had vermeld
bij de bepalingen, waarop zij betrekking hebben, dan zou men tallooze malen een
zelfde formule of vrijwel gelijkluidende formules aan de stellige voorschriften hebben
moeten toevoegen en dit zou zeker niet fraai hebben gestaan...
Ja, wat zal men daarop zeggen? Over elegantie valt, als over alle quaesties van
smaak, kwalijk te twisten, ook: over den voorrang van nuttigheid (in dit geval:
duidelijkheid) boven fraaiheid. Wij voor ons stellen aan des wetgevers woord allereerst
dezen eisch: dat het gemakkelijk verstaanbaar zij voor hen, tot wie het
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zich richt. Gemakkelijk verstaanbaar, dat heet: zonder zware eischen te stellen aan
de hersen-gymnastiek van die zeer velen, wier belangen als werkgevers en als
arbeiders bij deze voorschriften zijn betrokken. Kàn men inderdaad verwachten en
verlangen, dat allen, die geacht worden ook deze ‘wet’ te kennen, werkelijk van haar
inhoud zullen kennis nemen en dien inhoud zullen verstaan? Wanneer bij een
overtreding van dezen bestuursmaatregel ooit de exceptie zou worden gepleit: dat
deze tekst voor den beklaagde, trots zijn goeden wil om dien te begrijpen, duister
gebleven was, - dan zou natuurlijk (en terecht) de rechter zoodanige exceptie
verwerpen, daar zij nu eenmaal volkomen ontoelaatbaar is. Toch... wie, die den
officieelen tekst van dezen bestuursmaatregel heeft doorworsteld, omdat ambt of
betrekking hem dwong de daarin vervatte regeling grondig te kennen, gevoelt niet
iets voor de verbijstering, die den leek wel moet bevangen, wanneer hij zich in den
doolhof dezer artikelen begeeft en hem ten slotte het boven aangehaald art. 44
tegengrijnst? Leve de elegantie! Maar men bedenke dat de leeken ‘wien zulks aangaat’
nog wel iets anders te doen hebben dan de raadsels op te lossen, die de eigenaardige
redactie van bestuursmaatregelen als deze hun voorlegt!
De Arbeidswet strekt om jeugdige personen en vrouwen te beschermen tegen
mogelijke misbruiken van de zijde der werkgevers. Over de mate waarin en de grens
tot welke die bescherming moet worden verleend, valt te twisten en is veel getwist;
wij blijven hier thans daarbuiten. Deze wet laat de regeling van zeer belangrijke
onderdeelen over aan bestuursmaatregelen, onttrekt die aldus aan de medewerking
der Staten-Generaal. Over dat stelsel van ‘wetgeving door het uitvoerend gezag’ valt
verschillend te oordeelen; onze meening daaromtrent is den lezers van Onze Eeuw
bekend. Maar buiten dit alles staat de vraag of niet de regeling - hetzij dan in de wet,
hetzij in den bestuursmaatregel - aldus geredigeerd moet zijn dat zij, wie die regeling
betreft, van haar inhoud kunnen kennis nemen zonder buitengewone inspanning; zóó
geredigeerd, dat een met normaal gezond-verstand begaafd mensch althans geen
ingewikkelde studie behoeft te maken voordat hij weet waarop de zaak ten slotte
neerkomt. Nog eens: ons schijnt dit de primaire eisch en het is jammer dat ook weer
bij dezen nieuwen bestuursmaatregel zoo grovelijk tegen dien eisch wordt gezondigd.
De codificatie van den arbeid, gelijk die in de Arbeidswet en in de daaruit
voortvloeiende bestuursmaatregelen is neergelegd,
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vertoont sedert vele jaren reeds de zeer sterke neiging voortdurend dieper in te grijpen
in het bedrijfsleven; steeds meer specialiseert zich de regeling en daalt in allerhande
bijzonderheden af, zelfs tot in zeer geringe bijzonderheden1); de algemeene
voorschriften wijken meer en meer voor bijzondere, die uitgevaardigd worden ter
zake van zeer bepaaldelijk aangeduide soorten van arbeid. Daardoor wordt het zeker
niet gemakkelijker de regelen op voor leeken bevattelijke wijze aan te geven, maar
het wordt ook voor de leeken niet gemakkelijker die regelen te kennen, al bleef de
wetgever zich uiten in een vorm, die aan duidelijkheid niets liet te wenschen.
Naarmate de te behandelen stof ingewikkelder wordt, behoort de wetgever des te
ernstiger er naar te streven zijn voorschriften helder en klaar den lezer voor oogen
te stellen; de kennisneming wordt toch reeds moeilijker naar gelang de zaak zelve
lastiger te vatten is...
Bij de inwerkingtreding der herziene Arbeidswet bleek de hoogere leiding der
Arbeidsinspectie doordrongen van de loffelijke begeerte de formeele lasten der wet
voor de werkgevers zoo licht mogelijk te maken. De wet is er, gelijk zij thans luidt
en zooals zij uit de zoogenaamde ‘smeltkroes’ der beraadslagingen in de
Volksvertegenwoordiging te voorschijn getreden is; aan haar materieele eischen
moet worden voldaan naar geest en letter der door het bevoegd gezag vastgestelde
regeling. Daaraan valt niet te tornen. Doch waar het formeele regelingen betrof,
toonde de centrale dienst der arbeidsinspectie een te waardeeren streven om de lasten
te verlichten. De wet eischt voor vrijwel alle onder haar sfeer vallende ondernemingen
het bijhouden van arbeidslijsten en bepaalt dat de Minister voor alle of voor sommige
ondernemingen modellen van zoodanige lijsten kan vaststellen. Eenige weken voordat
aan die verplichting in zake arbeidslijsten voor 't eerst voldaan moest worden,
verschenen in de Staatscourant modellen,

1) B.v.: waschgelegenheden voor het personeel moeten zijn binnenshuis gelegen, naar seksen
gescheiden en doelmatig; het aantal moet zoo groot zijn dat ten hoogste 5 personen, die
gelijktijdige rust- of schafttijden hebben, van dezelfde waschgelegenheid gebruik behoeven
te maken; in elke waschgelegenheid moeten zeep en een voldoend aantal handdoeken
beschikbaar zijn, moet gebruikt water kunnen wegvloeien en moet schoon water in voldoende
hoeveelheid kunnen toevloeien; schrijft het districtshoofd der arbeidsinspectie zulks voor,
dan moet bij elke waschgelegenheid het door hem bepaald aantal nagelborstels beschikbaar
zijn en zooveel handdoeken worden verstrekt op zoodanige wijze en tijden als hij bepaalt
enz.
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die algemeen voorgeschreven werden. Die modellen zijn zoo practisch ingericht als
de materieele eisch der wet toelaat. Tevens werd bekend gemaakt dat de te gebruiken
officieele lijsten ten postkantore verkrijgbaar zouden zijn. - De wet schrijft ook voor:
het invullen van arbeidsregisters; ook hier kan de Minister voor alle of voor sommige
ondernemingen een model vaststellen; ook hier werd een officieel model openbaar
gemaakt en werd meegedeeld dat exemplaren daarvan aan de werkgevers zouden
worden ter hand gesteld. De ministerieele beschikking bepaalde tevens dat de
werkgever het arbeidsregister voor niet-beschermde personen zou kunnen inrichten
op den voet, die hem het geriefelijkst toescheen, mits slechts aan de materieele eischen
der wet was voldaan. - Men is dus klaarblijkelijk er op uit de formeele lasten niet
zwaarder te doen drukken dan wegens de stellige wets-bepalingen nu eenmaal
onvermijdelijk is.
Daarom te meer valt het te betreuren en wekt het verwondering dat op een ander
formeel punt - de redactie der herziene voorschriften van den bestuursmaatregel - de
last (der kennisneming) niet is verlicht, die redactie niet is verbeterd doch, als
voorheen, haar elegantie in onduidelijkheid zoekt.
H.S.

Onze Eeuw. Jaargang 12

295

Buitenland.
Het is allesbehalve vrede en rust geweest wat de wereld ons in dezen wintertijd liet
zien. Al is de wrijving tusschen Engeland en Duitschland tijdelijk zwakker geworden,
men is in Duitschland volstrekt niet gerust op de bedoelingen van lord Grey, den
Engelschen minister van buitenlandsche zaken, die blijkbaar aan alle kanten bezig
is den Duitschen invloed tegen te werken. Men meent ten minste overal zijn hand te
zien en ook de gematigde lord Rosebery achtte zich verplicht openlijk tegen hem te
waarschuwen. Grey verweerde zich met te zeggen, dat hij volstrekt niet Duitschland's
vijand is. Het is mogelijk, maar een diplomaat kan dit als zijn persoonlijk gevoelen
licht zeggen: dat behoeft nog niet te beteekenen, dat hij dit niet als minister is. Wat
er bekend geworden is over de houding van Engeland in den kritieken zomer van
1911, geeft ten minste den levendigen indruk, dat Grey - als minister dan - hoog spel
heeft gespeeld en dat hij meende Duitschland in het net te hebben. Maar over dat
alles valt alleen te oordeelen, als men de stukken zelf ziet, en het zal nog wel wat
duren, eer de archieven te dezen opzichte spreken mogen. De simpele verslaggever
kan alleen op indrukken afgaan en daarbij werken met zijn, zij het dan ook
theoretische, ervaring omtrent doen en laten in de politiek. Later zal het ook wel
blijken, of het waar is - onwaarschijnlijk is het niet! - dat de gansche Tripolitaansche
historie haren grond vindt in de vrees van Engeland voor de vestiging van Duitschen
invloed in Tripoli, waarom Grey Italië zou hebben gedwongen toe te grijpen: de
houding van Engeland in die zaak is met deze opvatting tot dusver niet in strijd; ook
niet in die van Marokko, waar Frankrijk en Spanje een weinig kibbelen om den buit.
De lichte ontstemming tusschen Frankrijk en Italië in zake de aanhouding van twee
verdachte passagiers en waren vervoerende pakketbooten is spoedig door toegeven
van Italië opgelost.
In China gaat het slecht voor de Mantsjoe-dynastie. Zij wankelt op den troon van
het Middenrijk en denkt ernstig over abdicatie, ja is daartoe reeds meer dan half
besloten. Rusland en Japan staan
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gereed om van de gelegenheid partij te trekken en zich een aandeel in den buit toe
te eigenen; en dat er nog meer gegadigden zijn, lijdt geen twijfel. Het lijkt er wel op,
of de nieuwe Chineesche statenbond met een aanmerkelijk verkleind China zal moeten
beginnen. Men hoopt er op de energie en de behendigheid van den feitelijken dictator
Joeantsjikai, die juist ontsnapt is aan een bommenaanslag, ook al een geschenk der
beschaving van het Westen.
1912 begint goed voor Rusland, dat zijn zware hand ook over Noord-Perzië uitstrekt
en er heer en meester is. De verheffing van den oud-sjah op den troon, dien hij jaren
geleden heeft moeten ruimen, zou een prachtig succès zijn voor diens beschermer
en gastheer, die van ouds een groot en listig diplomaat is geweest. Het Russische
reuzenrijk breidt zich in Midden- en Noord-Azië aardig uit op zijn oude en
welbeproefde manier. Het is de vraag, of Engeland met zijn nieuwe manieren van
koloniaal zelfbestuur, thans ook voor Indië krachtig vooruitgeschreden, op den duur
daartegen op zal kunnen.
In Zuid-Amerika is het natuurlijk weder ergens mis. Ecuador en Paraguay genieten
thans weder eens van revolutionnaire bewegingen, die intusschen voor de wereld
weinig belang hebben. Van meer beteekenis is de mooie hervormingsmaatregel, door
president Taft voorbereid. Hij wil in de Vereenigde Staten breken met het verderfelijke
stelsel van bezetting der staatsambten, groot en klein, door de overwinnende partij
bij de presidentskeuze. Het zou een goed ding zijn, als hij dat gedaan kon krijgen,
als voortaan alleen geschiktheid, bekwaamheid bij die bezetting zou gelden. Maar
het zou een zoo radicale verandering in de Amerikaansche politieke zeden beteekenen,
dat de buitenstaander goed zal doen zich voorloopig niet te zeer over dezen ommekeer
te verblijden. De Nederlandsche buitenstaander zal intusschen moeten erkennen, dat
ook hier te lande dit euvel niet geheel en al onbekend is noch onder vroeger régime
was: het ligt zoo wat in de natuur van partijregeeringen. Maar in Amerika was het
wel heel erg! Laat ons er het beste van hopen.
Het treft gelukkig, dat wij in ons overzicht nog juist de oplossing der politieke crisis
in Frankrijk kunnen verhalen. Een crisis, die eigenlijk niet kortstondig is geweest,
maar sedert het heengaan van het ministerie Briand chronisch was geworden. Lager
is het bewind wel zelden gedaald dan met mannen als Monis, Cruppi, Caillaux, De
Selves en hoe de intriganten en sukkels, die
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hen omringden, verder mogen heeten. Het was dan ook zoo ver gekomen, dat
algemeen de behoefte werd gevoeld aan een krachtiger nationale regeering, met
figuren, die geen figuranten zouden zijn.
Laat ons de gebeurtenissen mededeelen, die er toe geleid hebben dat het zoover
kwam. Wij kunnen ditmaal gebruik maken van 't geen Ch. Benoist, die in de Revue
des deux Mondes voor een tijd de politieke kroniek heeft overgenomen, zoo goed
uiteenzet. Zonder toch Francis Charmes af te vallen kan men erkennen, dat de pen
van den talentvoller voorstander der R.P. aan de laatste afleveringen een zekere
frischheid en bekoring heeft gegeven.
Het Palais Bourbon heeft zich werkelijk tegen 't eind van 't jaar beter gehouden
dan gewoonlijk. Niet slechts was het budget er nog in 1911 afgehandeld, zoodat het
‘12e provisoire’ ditmaal van den Senaat komt, maar ook de debatten over het
Marokko-Congo verdrag hebben hooger peil bereikt dan te verwachten was. Wie de
redevoeringen daarover gehouden in extenso leest, krijgt inderdaad geen lagen dunk
van de Fransche parlementaire welsprekendheid. Allereerst trad, na 10 of 12 jaar
zwijgens hem door zijn gezondheid opgelegd, voor 't eerst weer graaf De Mun in het
krijt en de hoogstaande katholieke woordvoerder werd door alle partijen met
toejuiching begroet. Zijn pleidooi voor opschorten der beslissing over het tractaat
was slechts de inkleeding voor scherpe, wel verdiende, kritiek op het regeeringsbeleid.
Daarna hield Millerand wat men een discours ministre noemt; scherp, snijdend, raadt
hij aanneming van het tractaat, dat ‘sera ce que nous le ferons.’ Trouwens ieder wist
te voren, dat men niet anders kon dan het verdrag goedkeuren. De verdediging van
Caillaux was handig; meer in den toon van een zakenman dan in dien van hoofd
eener regeering trachtte hij te betoogen, dat het zaakje nogal voordeelig was en gleed
overigens door en over alles heen. Ziehier de fijne kritiek zijner rede door den zooeven
genoemden verslaggever: ‘gràces soient rendues à sa charté diffuse! Hors de répondre
aux questions de M. de Mun il se mêla et se demêla de tout; il expliqua tout, sauf
l'inexplicable, et fit tout comprendre, sauf l'incompréhensible, car il y en a, et il en
reste’. Toen kwam Jaurès, wiens hevigheid zoo sterk het nationale eergevoel kwetste,
dat de Kamer haar verontwaardiging niet verborgen hield; trouwens vond hij
schitterende woorden: ‘vous avez au Maroc internationalisé les profits, et nationalisé
les charges’: zoo riep hij uit, den vinger leggend op een wonde plek.
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In het debat, dat wij niet verder in al zijn fazen kunnen volgen, kwam trouwens
duidelijk uit, dat het tractaat, verre van duidelijk op vele punten, allerminst de deur
voor latere conflicten sloot, veeleer nu reeds de punten deed zien, waarover nieuwe
geschillen konden ontstaan. En wat is dat Fransch toch een mooie taal, al wil de heer
Bolland er niet van weten en heeft hij geen oor voor hare muziek!
Intusschen: dat de overeenkomst werd aangenomen, was te voren zeker; alleen
was het aantal der blanco-stemmen bijzonder groot. Bij de geheele discussie heerschte
het streven om de politieke gevolgen dezer zaak voor het ministerie van de aanneming
zelf af te scheiden. Later zou de dag der verantwoording voor Caillaux en De Selves
komen.
Doch het liep anders: het ministerie viel, niet in de Kamer maar in den Senaat.
Voor de Senaatscommissie, die de kwestie moest onderzoeken, eer zij in openbare
behandeling kwam, deden zich de pijnlijkste incidenten voor. De Selves, die bij de
discussie in de Kamer reeds een allerpoverst figuur had gemaakt, bleek de leiding
der buitenlandsche zaken allerminst in vaste handen gehad te hebben. Buiten de
officieele diplomatie om waren door zakenmenschen allerlei officieuse besprekingen
gehouden, die aan de Duitsche kanselarij allerminst onbekend waren. Het bleek, dat
ook Caillaux achter den rug van zijn collega van buitenlandsche zaken geheime
onderhandelingen had gevoerd, bij dezen half bekend. Het kwam tot booze woorden,
aangehitst door den ouden ‘tombeur’ Clémenceau, die nog eens een ministerie ten
val bracht. Toen De Selves uittrad, meende Caillaux nog zijn bewind staande te
kunnen houden door Delcassé te bewegen bij buitenlandsche zaken terug te keeren,
waar hij vroeger als groot vijand van Duitschland bekend stond maar waar hij nu
zonder wantrouwen door Europa zou worden begroet. Doch het mocht niet baten.
Niemand was te vinden om de door Delcassé's verhuizing naar de Quai d'Orsay
opengevallen plaats bij Marine in te nemen, en zoo ging het ministerie Caillaux heen,
onder minachting der meesten, alleen betreurd door de groepen en personen, die er
nog voordeel van wachtten.
Wat nu? Een ministerie om de loopende zaken te regelen? Men noemde er al den
Senator Dupuy voor; maar een groot verlangen naar vaster toestanden behield de
overhand. En zoo kwam nogeens - gelijk in der tijd onder Gambetta - een ‘grand
ministère’ tot stand, bestaande uit een combinatie der krachtigste
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mannen. Onder leiding van den Senator Raymond Poincaré, met Briand als
vice-president, Millerand en Delcassé bij oorlog en marine, Léon Bourgeois bij arbeid
(dit zijn de 5 groote namen), zijn behalve Delcassé nog enkelen van 't vorig bewind
aangebleven (Lebrun, Klotz, Pams, Steeg) en verder uit verschillende groepen
titularissen bijeengebracht.
De taak, die dit ministerie vindt, is: spoedig het Duitsch-Fransche verdrag doen
aannemen ('t geen waarschijnlijk bij 't verschijnen van dit overzicht gedaan zal zijn),
de niet gemakkelijke onderhandelingen met Spanje over Marokko tot een goed einde
brengen, leger en vloot onder 't krachtig bestuur van Millerand en Delcassé op peil
brengen, den geregelden gang der maatschappelijke ontwikkeling, de openbare orde
verzekeren. Op de welsprekende stem van Briand als ‘sous-premier’ is reeds door
Poincaré een beroep gedaan.
Heeft dat bewind geen zwakke zijden? Zal met name het aantal van eerste mannen,
daarin vereenigd, niet eer verdeeldheid en naijver brengen dan vruchtbaar
samenwerken? Zal het werk van reorganisatie, dat zoo broodnoodig is, geen
schipbreuk lijden op de intrigues der partijgroepen en der eerzuchtige politici? Zal
een kabinet, dat orde tot wachtwoord heeft, niet verdacht gemaakt worden van
reactionair streven? Reeds nu vreezen radicale bladen voor een tweede ministerie
Méline: liberaal, gematigd, progressistisch, en kondigen aan, dat zij dit niet dulden
zullen. Zoo zal dit bewind heel wat moeilijkheden op zijn weg ontmoeten. Moge het
krachtig genoeg zijn er het hoofd aan te bieden.
Datzelfde moeten wij den Duitschen rijkskanselier toewenschen, nu de
sociaal-democraten een zoo groote overwinning op de conservatieven hebben behaald
bij de verkiezingen voor den Rijksdag en de zwart-blauwe meerderheid zoo misschien
niet reeds gevallen dan toch zeer geslonken is. Er is intusschen voor de
sociaal-democraten, al zegepralen zij zelfs in Keulen, de burcht van het centrum,
geen reden om luid victorie te kraaien. Sedert jaren reeds stemmen duizenden en
duizenden, honderdduizenden liberalen op hunne candidaten om het zwart-blauwe
blok te splijten: de 4 millioen stemmen, die zij uitbrachten, moeten, als men wel ziet,
tot de helft worden teruggebracht om bij het ware aantal der sociaaldemocraten te
komen. De beteekenis van de stemming ligt niet in de zege der sociaal-democraten:
maar in den val der conservatieven, de steunpilaren in zekeren zin langen tijd van
de rijks-
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regeering, die zich intusschen al van hen had begonnen los te maken om niet
medegesleept te worden in hun val. Maar Bethmann-Hollweg zal wel eenige moeite
hebben om hetzij de nieuwe meerderheid te erkennen, hetzij de ongeveer tegen
elkander opwegende partijen tegen elkander uit te spelen. Er is één troost voor hem:
de meerderheid, aan welke zijde zij ook valle, is klein en dan... heeft de Keizer na
de uitspraak van de volksstem werkelijk voor vijf jaren het woord zooals
Simplicissimus zeide.
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Verzen
Van Jules Schürmann.
Ik heb u niet genoeg bemind...
Ik heb u niet genoeg bemind,
Mijn jonge jaren.
Ik speelde met u, als een kind
Met groene blâren.
Ik wist niet dat in u bestond
Wat ik steeds wachtte
En immer zocht en nimmer vond,
In u verachtte.
Nu ben ik als een die verkreeg
Zonder te weten
Het liefste waar zijn hart toe neeg,
En 't was vergeten.
U die ik niet begrijpen mocht
Vergleden dagen
Gij droegt de schoonheid die ik zocht...
En ik bleef klagen!...
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Ik stond op 't rotsig strand...
Ik stond op 't rotsig strand starend naar zee
En hoorde 't angstig gillen der sirenen
Van schepen, die als in visioen verschenen
Waar seinlicht over wilde golven glee.
Onstuimig klonk het zwaar koraal van wee,
Dat 't water org'lend in den storm deed weenen,
Van grauwe rotsen, beurtelings verdwenen
D'Ontzachb're klippen met het vuurlicht mee.
Zoo strijden wind en zee bij dag, bij nacht,
Hun grootsch gevecht door weinigen geweten,
Een wijle later is de strijd vergeten,
Dan schikken beide zich naar hoog're macht,
En immer staan de rotsen roer-loos sterk
In het mysterie van 't oneindig zwerk.
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De wind.
Door 't hooge venster tuur ik in de lucht,
De wind waait wild, vervaarlijk wolken vlieden,
Donker en dreigend ligt het grauw gehucht
Waar daken kraken, als de storm gaat zieden.
Aandachtig luister ik naar 't bang gezucht
Der boomen die de windhoos weerstand bieden
Buigend en zwiepend met een scherp gerucht,
En hoor 't vlug stappen van verlaten lieden.
De wind heeft als de mensch: wiss'lend geluid,
Ik hoor hem lachen, juichen, klagen, schreien,
't Zij dat hij gierend langs de huizen fluit
Of joelend van de daken heft de leien...
Of plots'ling zwijgt, weer grommend lijkt te stenen
En maakt zijn kreunen juichen, 't juichen weenen.

Onze Eeuw. Jaargang 12

304

Roeierslied
(Naar het Latijnsche Celeusma).
Door Balthazar Verhagen.
Heia, gij mannen! Laat kaatsend in de echo wêerschallen ons heia!
Met stralend gelaat heeft de heerscher der wijdom vloeiende zee
De waatren tot kalmte geëvend, de stormen gestild, dat gedwee.
De in zwervende stuwing bedwongene golven verglijden ter ree.
Heia, gij mannen! Laat kaatsend in de echo wêerschallen ons heia!
In dansende deiningen trille op den maatslag der riemen de kiel.
Nu geve ons de vrede der luchten, die lachend op 't watervlak viel,
Voorspoedige vaart, en het zeil heeft de dringende windkracht tot ziel!
Heia, gij mannen! Laat kaatsend in de echo wêerschallen ons heia!
Nu klieve onze boeg door de baren, in wedijver met den dolfijn,
Gestuwd door uw spannende pezen, al kraakt ze in de binten van pijn.
Wij trekken van 't wielende zog over 't zeeveld een eindlooze lijn!
Heia, gij mannen! Laat kaatsend in de echo wêerschallen ons heia!
Al danst ook de Phorcysche rei op de golven: wij nogmaals heia!
Al schuimen de vloeden, omwoeld door de spanen: wij nogmaals heia!
En immer herhalen de rustlooze stemmen ter kust: nogmaals heia!
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Leestafel.
W.H. Mallock. ‘Kritisch onderzoek van het socialisme’. Uit het Engelsch
door Jhr. Mr. W.H. De Savornin Lohman. 's-Gravenhage, D.A. Daamen,
1911.
De schrijver van dit boek is een katholiek Engelschman met veel geest en veel smaak.
Hij voert eene vaardige pen en gunt haar weinig rust. Sinds jaar en dag licht hij zijne
landgenooten vóor over velerlei, soms met samenspraken naar Plato's trant, soms
met vertoogen; en al wat hij schrijft is de moeite der kennismaking overwaard. Zijne
gedachten treffen. Zijne taal pakt. Natuurlijk, dat een zoo veelzijdig man het feit van
dezen tijd, het socialisme, niet achteloos voorbijging. En hier nu was het vooral, dat
de frissche oorspronkelijkheid van zijn' kijk op menschen en dingen hem uitnemend
te stade kwam. Onder de hedendaagsche machten ter voortbrenging is er éen, en nog
wel de nieuwste, zij die meer dan andere onzen tijd kenmerkt, wier beeltenis tot
dusver in leerboeken en tijdschriften te weinig naar voren trad; dat is het geheel der
eigenschappen, die den ‘captain of industry’ vormen en alzoo mogelijk maken de
nijverheid, door zulke hoofdlieden aangevoerd, het fabriekswezen. Het Marxisme
had dat ondernemerstalent weggepraat met de wan-voorstelling, als was de patroon
niets anders dan de kapitaalbezitter, die, dank zij de overmacht, aan zijn bezit ontleend,
den arme dwong meer voort te brengen, dan wat hem werd betaald. En de andere
scholen? Het gebeurt meer, dat een overmoedig tegenstander Uws ondanks in zijn
vaarwater U lokt, trots, of wellicht juist door Uw pogen tot verweer. Wellicht is het
daaruit te verklaren, dat nu ook de bestrijders zich veelal grooter moeite gaven om
het kapitaalinterest, dan om de ondernemerswinst te rechtvaardigen. Dat Mallock,
sinds hij in den strijd zich mengde, terstond eene eigen plaats onder de kampvechters
heeft ingenomen, het komt hoofdzakelijk doordien hem, omgekeerd, de zaak der
ondernemers meer ter harte ging, dan de zaak der kapitalisten. En die voorkeur
verloochent zich niet in het werk, thans ter tafel.
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Nog een ander kenmerk onderscheidt dit boek en strekt het tot aanbeveling. Het is
in den vollen zin des woords ‘bij’. Een schrijver, zoo ‘raak’ als Mallock, kon niet
missen in de wereld, waar men Engelsch spreekt, te worden gezocht als ‘lecturer’.
Dus trad hij, vier jaar geleden, met eene reeks lezingen den vijand in verschillende
hoofdplaatsen der Vereenigde Staten te gemoet. De voormannen van het
Americaansche ‘socialisme’ stelden zich te weer, sloegen terug. Met die tegenspraak
hield wêer Mallock rekening bij het persklaar maken zijner doorwrochte aanklacht.
En zoo grijpt deze, nu zij vóor ons ligt, de Proteïsche tegenpartij bij de keel, men
kan nooit zeggen: ‘in hare allerlaatste wisselgestalte’, maar dan toch in eene der
laatste. - Bijzonder geslaagd zijn de deelen van het vertoog, waar, in verband met
die gedaanteverwisselingen, de dubbeltongigheid van het ‘socialisme’ wordt
gegeeseld. Terwijl, in academisch twistgesprek, zijne woordvoerders zich tooien met
toga en barret, en, zij het ook noode, toegeven het leeuwendeel, door
ondernemingsgaven tot de reuzevlucht der hedendaagsche voortbrenging bijgedragen,
hebben niet zoodra die heeren hunne doctors-kleedij voor het ‘meeting-jasje’ verruild,
of zie, de bekentenis van daareven is vergeten en al de onwaarheden, de met en door
haar prijsgegeven onwaarheden, van het Marxisme marcheeren weêr in het gelid,
als ware er niets gebeurd. De bladzijden, waar die streken worden in het licht gesteld,
de 44e en volgende der Nederlandsche vertaling, behooren tot de overtuigendste...
altijd voor wie bereid zijn zich te laten overtuigen.
Bewijs, zoo het nog bewijs verlangt, hoe groote waarde ook hier de opmerkingsgave
van een' vernuftigen leek kan bezitten naast de deskundigheid van den welonderrichten
vakman. Intusschen: ‘non omnia possumus omnes’. Leek te zijn heeft in den kamp
der geesten naast zijne voordeelen ook zijne schaduwzijde. Het doet wapentuig van
hooge trefzekerheid verwaarloozen, omdat men het niet kent. Dat is ook hier gebeurd.
Zoo voortreffelijk als de hoofdstukken over ‘ondernemersgeschiktheid’, zoo zwak
zijn de latere over kapitaalinterest. Van de verheldering dier stoffe, die wij te danken
hebben aan de Costenrijksche school, droeg Mallock wel geen kennis; althans: hij
doet daarvan niet blijken. Of echter met eene invlechting dier Oostenrijksche
kapitaalsleer zijn betoog zou hebben gewonnen aan bekoring in het oog der schare?
Het is nu éenmaal zoo, dat dezelfde toenemende ingewikkeldheid, die in het
maatschappelijk leven dezes tijds de massa drukt, ontrust en hunkeren doet naar
inzicht, tegelijk dat inzicht moeilijker, ja, voor haar
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wellicht onbereikbaar maakt, en dus te vrijer spel laat aan kwakzalverij.
Die tragische loop der dingen moet ook den vertaler soms zijn werk hebben
verzwaard. Zijne taak zal, éens begonnen, hem niet zijn meêgevallen. Reeds op zich
zelf heeft Engelsch iets verraderlijks. Met zijne afgesleten, grootendeels
éenlettergrepig geworden woordvormen, zijne talrijke, verkorte en toch in hunne
gemeenzaamheid zeer wel verstaanbare zinswendingen, vergunt het
dooréengeslingerde gedachtenschakelingen onder woorden te brengen, zonder het
vasthouden van den draad te bemoeilijken. Komt daar dan bij, als in den stijl van
Mallock, dat telkens weêr een leuke zet, een lichtende inval, maar van echt
Angelsaksischen ‘humor’, des lezers stemming opfrischt, dan kan de vorm zelfs
zwaar worden eer het, bij kennisneming van den oorspronkelijken tekst, gaat hinderen.
Bij het pogen echter tot vertaling in het Nederlandsch komt maar al te spoedig die
zwaarte voor den dag. Wat nog in het vlugge, zakelijke Engelsch vloeit, begint in
onzen minder afgesleten, veellettergrepigen woordenschat te slepen. Jammer genoeg,
geeft al de eerste bladzij der vertaling in hare derde zinsnêe daarvan een sprekend
voorbeeld. Het zou pedant zijn, den bewerker de vraag te stellen, of vrije omzetting
van Mallock's gedachten niet soms boven gebonden overzetting te verkiezen ware
geweest. Hij zal zich zelven dat wel hebben gevraagd en goede redenen gehad voor
een ontkennend antwoord. De verwijzing naar dien slependen aanhef geschiedt hier
alleen, om daaraan voor een' ontmoedigd lezer, wien wellicht ‘Onze Eeuw’ onder
de oogen komt, de opwekking te verbinden: ‘Laat U niet afschrikken. Lees voort.
Het boek zal rijkelijk Uwe inspanning loonen.’
W.V.
‘Gestalten en Gedachten. Verspreide opstellen door Prof. Dr. Jhr. B.H.C.K.
van der Wijck’. Haarlem De Erven F. Bohn, 1911.
‘Lupus lupum non edit’. Wolven eten elkander niet op. Zoo zal ook een redacteur
van dit tijdschrift niet licht kwaad spreken over een' gewezen ambtgenoot en zijn
werk. Dan liever zwijgen. Maar als er waarlijks goeds en veel goeds valt te zeggen,
waarom het dan niet geuit? En deze bundel is het waard, dat men er goeds van zegge.
Gezwegen worde over wat er in werd opgenomen uit vroegere jaargangen van dit
tijdschrift. Niemand zeker, die, de inhoudsopgave doorbladerend, daar onder meer
de titels ‘Noodlot en vrijheid’ en ‘Ellen Key’ ontmoet, of hij herinnert zich
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met warme ingenomenheid de gelijknamige studiën in ‘Onze Eeuw’, het wijsgeerige
programstuk der allereerste aflevering, de hoffelijke afrekening met de Sibylle uit
het noorden, en dan...tien tegen éen, dat hij zich verheugt over de hem geboden
gelegenheid, die gezonde spijs, zoo smakelijk opgedischt, nog eens wêer te mogen
genieten. Ook het hartig woord over ‘Giordano Bruno en zijn standbeeld’, het snedige
‘Iliacos intra muros peccatur et extra’, daar onbeschroomd den Jezuieten-vreters van
het ‘type’ Moleschott vóorgehouden, zal menigéen in deze tweede uitgaaf welkom
zijn. Maar waarop hier inzonderheid de aandacht zij gevestigd, het zijn de twee
omvangrijke woord-portretten van Friedrich Nietzsche en van Allard Pierson, twee
‘gestalte’-schilderingen, waar het den schrijver treffend is gelukt, bij warme vereering
jegens zijne beide helden, zich eigen oordeel, ook zoover het afwijkt van het hunne,
ongerept te bewaren. Een meesterstuk onder dat oogpunt is, op de bladzijden 287 en
volgende, de critiek van Pierson's ‘Wijsgeerig onderzoek’. Zachtzinnïger dan de
hoofsche schrijver het hier doet, kon wel niemand den vereerders van dien ouderen
tijdgenoot aan het verstand brengen dat het hem beter ware geweest, te kennen eer
hij oordeelde, dan te oordeelen eer hij kende.
Benijdenswaard de frissche grijsheid, die nog zulk werk vermocht! Ze is even
vreemd aan het overladen zelfgevoel, dat hier de schrijver in Giordano Bruno, in
Nietzsche en ook in een' verhegeld Nederlandsch predikant bespot, als aan de iet of
wat nuffige Montaigne-stemming, waartoe na velerlei omzwervingen het talent van
Pierson verviel. Het past de bescheidenheid eens jongeren niet, van zulk een' ouden
boom terstond na een' verrassend rijken oogst nog verder vruchten te verlangen.
Maar vrij staat hem de wensch, dat een zoo groene ouderdom lang blijve verkwikken
wie er getuige van mogen zijn.
W.V.
Centraal Verslag der Arbeidsinspectie in het Koninkrijk der Nederlanden.
Uitgegeven door het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel.
Ter Algemeene Landsdrukkerij. 1911.
Het Centraal Verslag der Arbeidsinspectie geeft ook ditmaal weer bij kennisneming
den sterken indruk van het veel-omvattende van dezen diensttak, den indruk ook van
den velen arbeid, die door de daarmee belasten wordt verricht en van den
zorgvuldigheid, waarmee de taak wordt vervuld. De 331 blz. van dit verslag zijn
verdeeld over 15 hoofdstukken, waarin achtereenvolgens worden
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behandeld: de wijziging der wettelijke bepalingen, de samenstelling van het personeel,
algemeen overzicht der werkzaamheden van het personeel, naleving van den arbeidsen van de veiligheidswet, ongevallen, rechterlijke beslissingen nopens arbeids- en
veiligheidswet, werktijden, huisindustrie1), beroepsziekten en gezondheidstoestand
van arbeiders, arbeiderstoestanden in bedrijven samenhangende met de visscherij,
mogelijke vervanging van loodhoudende door loodvrije glazuren, schade door
fabrieken aan de omgeving veroorzaakt, arbeid van brikkenbakkers en stukadoors
in de Zuid-Limburgsche Maasdorpen, eindelijk: tabellen.
Het is natuurlijk niet wel doenlijk is het kort bestek eener aankondiging ook maar
het allerbelangrijkste van dit verslag mee te deelen, zulks te minder omdat daarbij
een vergelijking van de thans meegedeelde gegevens met de in vorige verslagen
opgenomene onontbeerlijk zou zijn en zulk eene vergelijking nog meer ruimte
vorderen zou. Volstaan wij dus met den belangstellenden lezer naar de bron zelve
te verwijzen en geven wij hier slechts plaats aan enkele algemeene opmerkingen.
Het eerste hoofdstuk herinnert aan de wijziging in 1910 van twee
uitvoeringsbesluiten; in beide gevallen was die verandering van geldende bepalingen
noodzakelijk gebleken door de eischen der praktijk, waartegen de getroffen wettelijke
regeling aanbotste. In het z.g. speetbesluit was sedert 1903 bepaald dat eene vrouw
te Huizen na 10 uur des avonds niet meer dan 15 maal tusschen 15 Maart en 1 Juni
speetarbeid mocht verrichten; echter bleek dit toegestaan maximum zelfs in de zeer
slechte haringseizoenen nauwelijks voldoende ter tegemoetkoming aan de vraag naar
arbeidskracht. Daarom is in 1910 bepaald dat de Minister zoodanigen arbeid te Huizen
meer dan 15, tot een maximum van 25 keer, kan toestaan. Het tweede geval betrof
den mogelijken nachtarbeid van jongens in glasfabrieken; aan de onbeperkte toelating
van dien nachtarbeid is een einde gemaakt bij K.B. van Juli 1909, maar een jaar
daarna (Juli '10) is men op het verbod teruggekomen en heeft tot uiterlijk 1 Augustus
1911 het gebruiken van jongensarbeid in de nachtploegen toegestaan; die termijn tot
uiterlijk 1 Augustus 1911 is in Juli 1911 verlengd tot 1 Januari 1912. Een en ander
bleek onafwijsbaar voor die fabrieken, die - op het platteland gelegen - minder
gemakkelijk over werkkrachten beschikking

1) In de inhoudsopgave is dit hoofdstuk vermeld, doch het bevat geene mededeelingen; een
afzonderlijk rapport zal daarover verschijnen.
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hebben en die haar bedrijf nog niet geheel op den nieuwen voet hebben kunnen
inrichten.
Deze beide voorbeelden toonen aan: dat er wel eens een regeling bij K.B. tot stand
komt, waarbij met de eischen van het practisch bedrijfsleven niet voldoende of niet
rekening is gehouden; zij leveren ook het bewijs dat, wanneer de Regeering tot dit
inzicht komt, zij bereid is op de wijze en in de mate, waarin zij meent dat dit
geschieden moet, daaraan tegemoet te komen; zij stellen tevens in het licht van hoe
overgroot belang voor de mogelijke voortzetting der productie dergelijke bij K.B.
uitgevaardigde voorschriften omtrent al of niet toegelaten arbeid inderdaad zijn......
Het personeel der arbeidsinspectie is ook over 1910 weer uitgebreid: het ‘tableau’
vermeldt, behalve den staf van den centralen dienst in Den Haag, in elk der 9
Rijks-districten: districtshoofden, de hun toegevoegde inspecteurs en
adjunct-inspecteurs, inspectrices en adjunct-inspectrices, opzichters, controleurs en
administratieve ambtenaren. De uitbreiding over '10 bestond in aanstelling van 4
nieuwe adjunct-inspecteurs, 2 adjunct-inspectrices, 6 controleurs en 2 administratieve
ambtenaren. En nog volgt eene niet zoo onbelangrijke opgave van personen, die
buiten het ambtenaren-corps staande, werkzaamheden ten dienste der arbeidsinspectie
verrichtten.
Het eerstvolgend verslag - over 1911 - zal wellicht weer van eenige uitbreiding
gewag maken, maar zeker zal dit geschieden in het verslag over 1912, want de dit
jaar in werking getreden wijziging der arbeidswet legt aan het personeel meer
werkzaamheden - ook van administratieven aard - op dan voorheen.
Het verslag wekt, gelijk wij zeeds zeiden, den sterken indruk dat de voortdurende
uitbreiding van het arbeidsveld der arbeidsinspectie de personeel-uitbreiding
rechtvaardigt. Inderdaad schijnt het ons - en er zijn onbedriegelijke teekenen die
daarop wijzen: stuwadoorswet, steenhouwerswet enz. - dat de grenzen der
bemoeiingen en onderzoekingen dezer inspectie zich voortdurend verruimen. Daarbij
ziet men het verschijnsel, waarop wij elders reeds wezen, dat de wettelijke regeling
steeds dieper in bijzonderheden afdaalt, meer en meer zich specialiseert; in diezelfde
mate is dat ook het geval met den arbeid der inspectie, niet alleen omdat die arbeid
omvat het toezicht op de naleving der telkenmale nieuw uitgevaardigde, fijner dan
voorheen onderscheidende bepalingen, doch ook omdat aan de vaststelling van die
bepalingen voorafgaat een onderzoek vanwege de inspectie naar de omstandigheden
en toe-
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standen, waarin deze voorschriften zullen ingrijpen. Met onze arbeidsen
veiligheidswetgeving groeit de omvang van den dienst, die deze wetgeving voorbereidt
en op haar naleving toeziet. De tamelijk eenvoudige voorschriften van eenige jaren
her zijn vervangen door tal van bijzondere regelingen; de tak van dienst dijt uit.
Daarvan getuigt opnieuw dit verslag. En er is in deze uitbreiding een zekere
noodwendigheid; er is daaraan ook een goede zijde. Algemeen voor allen arbeid in
de nijverheid geldende voorsschriften zijn slechts denkbaar en zijn slechts uitvoerbaar,
wanneer zij zich houden aan de oppervlakte; gaan zij dieper, dan zal eenzelfde
bepaling voor deze soort van arbeid weinig hinderlijk, voor gene een knellend keurslijf
blijken. Wie dieper gaat, moet scherper onderscheiden, moet nagaan wat voor dit en
wat voor dat bedrijf noodig te achten en mogelijk te dragen is. Maar die moet dan
ook de bedrijfstoestanden nauwkeurig kennen, opdat hij zijn regeling daarnaar inrichte
en deze daarop passe.
Wanneer men nu eenmaal - gelijk de zeer duidelijke neiging van onze
arbeidswetgeving is - al maar meer in bijzonderheden wil afdalen; wanneer men de
‘differentiatie’ zoover wil doorvoeren dat men b.v. (en dit voorbeeld is aan de
werkelijkheid ontleend) in de gemeente Huizen het nachtelijk haringspeten van
vrouwen in het tijdperk van 15 Maart tot 1 Juni ten hoogste 15 (of met des Ministers
vergunning ten hoogste 25) keer wil toelaten, doch in de gemeente Bunschoten wel
hetzelfde maximum (zonder ministerieele afwijking) stelt, maar daar den nachtarbeid
niet tot 2, neen, tot 1 uur beperkt; - wanneer men de arbeidswetgeving het best in te
richten meent, wanneer de uitvoeringsbesluiten in dergelijke bijzonderheden afdalen;
- ja, dan moet aan de Regeering een stel zeer fijne voelhorens ten dienste staan, opdat
zij bij de vaststelling der voorschriften ook nauwkeurig wete hoever zij wel en niet
gaan kan.
Is zoodanige uiterste specialiseering gewenscht? Nuttig? Noodig? Ziedaar vragen,
die bij overweging van punten als deze rijzen. Wij stellen ze, doch stellen het antwoord
uit. Het verslag over 1910 der arbeidsinspectie doet opnieuw zulke vragen opkomen,
maar in een aankondiging van dat verslag is voor een beschouwing van deze en nog
andere aangelegenheden, die daarmee samenhangen, geen plaats.
H.S.
L.H.A. Drabbe. De onzichtbare leider. Roman. Amsterdam. W. Versluys,
1911.
Dr. Gunkel te Delft heeft zich van het leven beroofd, omdat
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zijn (volwassen) kinders ‘tegenzin’ hadden tegen een tweede huwelijk van hun vader.
Van die kinders is het meisje, Adri, getrouwd, doch kort daarna weduwe geworden;
zij woont te Amsterdam met haar baby Diederik, bijgenaamd Diddy; bij haar woont
in de jongere broer Edmond, die bij een architect in de leer is, en in zijn vrijen tijd
bij wijze van geheugen-oefening een spoorwegboekje van buiten leert. De oudere
broer Frederik woont niet bij de zuster, doch gebruikt daar wel alle maaltijden; hij
is een droomer, een filosoof, d.w.z. hij liefhebbert in de filosofie ‘en volgde een
tijdlang avondcolleges’. De vierde persoon is Marie, nichtje van het drietal, wees,
op kamers wonend ook al in de hoofdstad, waar zij een betrekking heeft aan de
Rijkspostspaarbank. Deze Marie voelt zich rampzalig in haar eenzaamheid - hoewel
zij zooveel bij Adri komen kan als ze wil - en maakt in een leesinrichting kennis met
zekeren meneer Otto Rosdorf. Zij hecht zich sterk aan den vreemden meneer.
‘Ofschoon ze heel weinig van zijn karakter begreep en nagenoeg niets van zijn leven
kende, leek het haar toch, alsof ze jarenlang al met hem omgang had en stelde zij
een blind vertrouwen in hem, blind, wijl het redelijken grondslag miste.’ Maar de
meneer schrijft haar af; hij houdt heel veel van haar, maar het moet uit zijn, om
redenen die hij niet noemen kan. Wanhoop van Marie. Dan komt Otto haar bezoeken
en onthult haar zijn geheim: zijn vader was een alcoholist, zijn broeder is epileptisch;
hij zelf lijdt aan wat hij noemt eene ‘geestelijke epileptie’; hij heeft n.l. nu en dan
een zeer sterken aandrang om kleine kinders uit open ramen te werpen. Tot nog toe
is hij voor dien aandrang nog nimmer gezwicht, want de omstandigheden waren
nooit geheel gunstig voor de daad, maar hij had dan later altijd hevigen spijt over
den weerstand, dien hij aan zijn verlangen bood. - Dus kan van een huwelijk geen
sprake zijn. Otto gaat heen; Marie, die hem blijft liefhebben en medelijden met hem
heeft, wil hem op zijn kamer bezoeken doch vindt hem niet thuis. De aandoening is
haar te sterk; zij wordt ziek. Otto betreurt de gedane onthulling: is hij werkelijk zoo'n
gedegenereerde of verbeeldt hij zich dat maar? Hij verlangt haast naar een gelegenheid
om aan zijn booze lust te kunnen voldoen, want dan weet hij dat hij niet voor een
waandenkbeeld haar verstooten heeft. Adri, die Otto nooit ontmoet heeft, vraagt hem
bij haar te komen; zij wil hem zeggen dat hij toch niet om onbeteekenende redenen
de arme Marie ongelukkig moet maken; welke zijn reden is, weet zij niet. Otto komt
dus op haar verzoek bij Adri en hoort haar
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aan totdat hij in de belendende kamer Diddy hoort schreeuwen; dan neemt hij overijld
de vlucht want de verleiding komt over hem. Maar na zijn vertrek, als ook Marie is
weggegaan, keert hij terug en laat Diddy van het balkon vallen...! Diddy is dood. De
ontroostbare moeder sterft kort daarna. Marie heeft door zelfmoord een eind aan haar
wroeging gemaakt. De broers zijn van wanhoop half waanzinnig. Otto is nergens te
vinden...
Vier ‘dooien’: grootvader, dochter, kleinzoon en het nichtje. 't Is welletjes!
En waarom maakt al deze ijselijkheid zoo heelegaar geen indruk op ons? Omdat
het zoo'n erg bedachte geschiedenis is en omdat het heele verhaal voortdurend ons
zoo heel onwezenlijk aandoet. In allerlei kleine en groote dingen is 't een en al
onwaarschijnlijkheid. Frederik is van top tot teen een meneer-uit-een-boek en Edmond
dito dito. De gesprekken aan de koffietafel bij Adri zijn berstens vol valsch vernuft;
er wordt daar zoo ontzettend zwaar gezwetst over hemel en aarde, filosofie en sociale
quaestie, geloof en ongeloof, dat er geen tijd is om de boterhammen (altijd met
sardientjes!) te eten. Waarom onderzochten deze mannen niet wie Otto was? Hij
‘doet’ in tabak, woont tabaks-inschrijvingen bij, woont op de Spiegelgracht op kamers
doch zijn naam is in het adresboek niet te vinden. Wat te denken van die den schrijver
zoo sympathieke Marie, die de kennismaking met een op de leesinrichting ontmoeten
meneer zoover voortzet en nauwelijks iets van hem afweet, doch hem blind vertrouwt,
maar hem nooit in kennis brengt met de nicht en de neven, bij wie zij dagelijks koffie
drinkt (met sardientjes) en eenmaal per week eet?
En de ondergrond? De titel? Frederik verklaart ons dien, terwijl hij hardop loopt
te peinzen: ‘Hoe is de wereld er gekomen? Niemand weet het. Maar indien de groote
onzichtbare, die de wereld gewild heeft, dezelfde is die de wereld leidt, dan zou de
wereld-zelf misschien bedoeld kunnen zijn als 'n geniepige grap; want de onzichtbare
leider kan 'n vervaarlijk onbetrouwbare grappenmaker zijn!’ - Later, na Diddy's dood,
komt Frederik terug op deze ‘half als ernst, half als scherts bedoelde paradox op den
onzichtbaren leider, dien hij als onbetrouwbaar had gedesavoueerd’ en hij overpeinst
nu: ‘In wat hij toen zeide, moest, zoo docht hem, toch wel een kern van waarheid
zijn. Zag hij niet, aan zijn heimelijke gangen, stap voor stap, in dienzelfden leider
den bewerker der onnoemlijke ramp, onbarmhartig over het argelooze hoofd van
Adri uitgestort? Dàt was des leiders geest en in
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deze gestes sprak de onzienlijke zijn taal. O, de sluwheid om een menschenziel het
hooge toe te kennen: liefde, deernis, onbaatzuchtigheid; en met het hooge tot werktuig,
's menschen diepste ongeluk te bereiden!’
Deze Frederik nu, is een leeglooper. ‘Onafhankelijk en met lust tot een studie,
conform zijn intellectueelen aanleg, ging hij liefhebberen in de filosofie en volgde
een tijdlang avondcolleges’...
Liefhebberen in de filosofie! Zou 't altemet een geniepige grap van den onzichtbaren
leider geweest zijn, dezen ‘intellectuel’ tot niets beters dan tot zulk geliefhebber en
geleuter te hebben voorbestemd? Maar dan is de grap toch wat ver gedreven als wij
nu ook nog daarop onthaald moeten worden!
H.S.
Jens Zetlitz Kielland. Cecile, de roman van twee steden. Bewerking van
Jhr. L. Op ten Noort. Amsterdam. Van Holkema en Warendorf.
Zoo gaandeweg, al lezende, merkt men dat dit eigenlijk een ijselijk-romantische
geschiedenis is en hoe verder de handeling voortschrijdt - wat zij rijkelijk-langzaam
doet - des te spannender wordt de vraag: zou er voor de arme, lieve Cecile nog
duurzaam levensgeluk en echt huwelijks-geluk zijn weggelegd. Die arme, lieve Cecile
is... laat het ons maar in 't Fransch zeggen, te meer daar het eerste deel van 't verhaal
toch in Marseille speelt - een ‘fleur du pavé’ of ook (en tegelijkertijd) un lys au
ruisseau. Dit aanvallig kind van zeventien jaar verdient haar brood door den wasch
te doen voor matrozen, die in de haven binnenkomen; daartoe begeeft zij zich geregeld
met andere, haar concurrenten, aan boord der schepen in de haven, verzoekt de gunst
en de recommandatie... Maar denk nu toch, argwanende lezer, geen kwaad van dit
lieve kind; 't gaat al in eer en deugd. Nu ja, zij heeft een vriend, Antoine, maar zij is
hem trouw, hoezeer hij dat anders zou wenschen. Gij ziet het nu wel: hij is de
slechtaard en zij is bijna zijn slachtoffer. Men moet al een heel onnoozele bloed van
een romanlezer zijn om niet dadelijk te begrijpen tot welke tragische conflicten zulk
een verhouding kan leiden. En zoo gaat het dan ook. Een Zweedsch reeder, die als
kapitein op een van zijn eigen schepen is gaan varen o.a. om vele zeemijlen te leggen
tusschen zichzelf en zijn vroegere verloofde, maakt via een vriend en landgenoot te
Marseille kennis met Cecile; hij redt haar van een wissen dood, waarmee de snoode
Antoine haar bedreigt en neemt haar mee op zijn schuit voor een reis om de wereld.
‘Meeresstille und
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glückliche Fahrt.’ Hij brengt haar als zijn vrouw te Christiania. Maar niet steeds is
de liefde bestendig van duur. De echtgenoot heeft de verregaande onhandigheid
gepleegd zijn ex-verloofde - een nichtje - die hem in 't geheim nog inniglijk bemint,
in zijn huis te nemen. Deze jonge vrouw is er natuurlijk op uit, Cecile het leven als
eerzame reeders-echtgenoote in Christiania onmogelijk te maken; de uitgaande wereld
aldaar toont dan ook duidelijk dat zij Cecile niet in haar midden duldt. Bovendien
duikt Antoine te Christiania op, bedreigt haar, wil haar dooden, wordt daarin
gedwarsboomd, en zelf gearresteerd. Maar voor Cecile is de maat vol. Zelfmoord.
Zij wordt opgevischt. De echtgenoot zal ‘een nieuw leven’ beginnen. Rideau.
Er zou heusch uit dit boek een pracht-draak te trekken zijn.
H.S.
Mr. N.G. Pierson. Verspreide Economische geschriften, verzameld door
Dr. C.A. Verrijn Stuart, Hoogleeraar aan de Rijks-Universiteit te
Groningen. Haarlem. De Erven F. Bohn, 1911.
Over deze uitgave en haar bedoeling hebben wij reeds vroeger iets gezegd (April
1911, blz. 154); wij kunnen volstaan met thans mee te deelen dat door de verschijning
der laatste deelen het geheele werk nu voor ons ligt. In de 6 achtereenvolgende deelen
zijn behandeld: de methode en theorie der staathuishoudkunde; haar geschiedenis;
de economische geschiedenis; handel, crediet en muntwezen; de financiën van rijk
en gemeente; sociale vraagstukken. - Er is nu in dit geheel samengebracht wat nog
in boekerijen ontbrak aan het geordend ‘werk’ van Pierson. En welke waarde dit
werk heeft, blijkt opnieuw en schitterend ook uit die laatste verzamelingen van
opstellen en verhandelingen. Wie de proef op de som wil nemen om het belang dezer
uitgave te zien en wien de tijd ontbreekt om van dit alles kennis te nemen, die moge
dan slechts een enkel hoofdstuk opslaan, waarin Pierson een onderwerp ter sprake
brengt, waarin de lezer zelf door eigen studie thuis is; welnu, wie dat doet, zal - zoo
hij het nog niet wist - ervaren dat Pierson op elk onderdeel van het veelomvattend
gebied, waarop zijn aandacht zich vestigde, studiën heeft geleverd, waaruit veel te
leeren valt ook voor hem, die dit bijzondere onderdeel tot object van zijn
wetenschappelijk onderdeel heeft gemaakt. Het is die rijpheid en dit voldragene van
zijn werk, waardoor het
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blijvende waarde bezit en waarom wij Dr. Verrijn Stuart dankbaar zijn voor de moeite
aan de bezorging van deze uitgave besteed.
H.S.
Bernt Lie. Helle. Uit het Noorsch door Mevr. A.M.v.d. Linden-van Eden.
Amsterdam. P.N.v. Kampen en Zoon, z.j.
Dit is een in veel opzichten mooi en goed boek. Aantrekkelijk is vooral het begin,
waarin ons geteekend wordt de muziekonderwijzer in het kleine Noorsche stadje, de
man met ruimen blik, die wel aanbotsen moet tegen de engere opvattingen van den
directeur der school, waar hij les geeft. Het eenig kind van den musicus is de kleine
Helle, en haar vriendje is des directeurs zoon Christiaan, leerling van haar vader. De
twee kinders - het meisje vooral - zijn onbedorven en rein, gruwen van gemeenheid,
die zich op de school openbaart, leggen een gelofte af dat zij zich daarvan zullen
onthouden. Straks scheurt het leven hen vaneen; de jonge man wordt door zijn
practischen vader naar de groote stad gezonden en wordt nu zelf ook practisch: hij
huwt er - zonder liefde - de dochter van een invloedrijk man, wint er een groote
positie, wordt betrokken in den politieken strijd. Maar opeens wordt hem dat alles
te machtig en verbreekt hij alle banden, die hem aan dit leven ketenen; een scheiding
van zijn vrouw maakt hem geheel los van zijn tegenwoordig leven. En hij begint een
nieuw in een nieuwe positie. De nu gevonden werkkring brengt hem in het kleine
stadje van zijn jeugd terug, maar Helle is daar niet meer; zij woont nu te Florence,
waar hij haar opzoekt en als heilgymnaste terugvindt. Doch ook aan haar is het leven
niet voorbijgegaan zonder strijd en leed: toen zij wist dat Christiaan haar liefde niet
begeerde, heeft zij, gezelschapsjuffrouw bij een oude dame geworden, uit deernis
met haar zoon, een jongen man, die haar zoo hevig liefhad, aan hem zich gegeven
om daarna weer weg te gaan toen zij wist dat zij moeder zou worden; haar zoontje
is nu besteed in een pastorie en zij zelve verdient veel geld in Italië, heeft zich daar
een ruim en druk leven ingericht... Het was de wanhoop over Christiaan's heengaan,
die haar het leven in-gedreven heeft. - Is er nog geluk tusschen die twee bestaanbaar?
Zij hebben elkaar nog zoo lief en hij, nu hij alles weet, vraagt haar als een gunst hem
haar kleinen jongen te geven, dien met hem te deelen.
Tegen de samenstelling van dit werk kan men bedenkingen opperen, die wellicht
zeer gegrond zijn: het is ons als wordt ons
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telkens een fragment gegeven; ook merken wij weinig van Helle's blijvenden invloed
op Christiaan; meer dan innerlijke roerselen schijnen uitwendige omstandigheden
het leven van deze twee menschen te beheerschen. Misschien kan men nog wel meer
aan- of opmerkingen maken. Maar met dat al zullen toch slechts weinigen zich weten
te onttrekken aan de bekoring, die er uitgaat van dit eigenaardig boek, waarover een
waas ligt van diepere levenstragiek en waarvan de grondtoon deze is: dat menschen
als Helle en Christiaan wel hun jeugd-idealen zien ondergaan in den storm van het
leven, zelfs voor langen tijd, maar dat niettemin het beste in hen bewaard blijft en
dat zij, elkaar terugvindend, de oude liefde uit hun jonge jaren trots alles nog kunnen
doen herleven, zoodat zij een streep zullen zetten onder het verleden, dat achter hen
ligt, en een gelukkige toekomst tegemoet kunnen treden.
H.S.
Jules Schürmann. Uit de Stilte, met voorrede van Willem Kloos, en andere
Verzen. (Uit ‘Keurboekjes’ van de Mij. voor Goede en Goedkoope
Lectuur.)
Dit keurig boekje, waarvan ik na mijne uitvoerige bespreking in O.E. 1909. IV. p.
470 bescheidenheidshalve nog slechts kort mag gewagen, had duidelijker titel
verdiend. Immers, of de ‘andere gedichten’ - voor een deel aan de lezers van dit
Tijdschrift wèl bekend - evenals de eerste groep, door den dichter worden gesteld
onder de bescherming van Kloos' voorrede, blijft onzeker. Dit is trouwens van weinig
belang. Gewichtiger echter is het te weten dat ook deze ‘andere gedichten’ inderdaad
‘uit de stilte’ zijn, en dus de stemming die ons trof bij de eerste gedichten hier bewaard
is gebleven. Ook hier het rustig, door gekuischt en welluidend Hollandsch vertolkt,
herdenken van de aandoeningen in ernstige stilte waarlijk doorleefd, ook hier
weldadige zorgvuldigheid in het beschrijven, en oprechtheid in het verhalen. Daarom
is er alle reden tot blijdschap om het feit dat de heer Schürmann in deze nieuwe,
feitelijk de derde, uitgave van zijn bundel zoodanige uitbreiding aan den
oorspronkelijken vorm heeft gegeven.
K.K.
Marguerite Schürmann. Impressions et souvenirs. Amsterdam. Meulenhoff
et Cie.
De stilte spreekt tot Marguerite Schürmann in kariger woorden dan tot den dichter
dien ze onder de zachte glorie der lamp heeft
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zien zitten ‘les yeux clairs fixés vers une vision fuyante’. De stilte neuriet haar zachtjes
in het oor korte rhythmische, bij wijlen zeer melodieuse perioden, meest weemoedig
- d'une douce mélancolie - en ook van het blijmoedige lied hoort zij duidelijker het
onderspel in den mineur dan de vroolijke melodie.
Deze stemming - ten deele zeker uit eigen neiging geboren, doch ook gevoed door
lectuur - immers er is in hare korte schetsen veel dat naar Maeterlinck wijst - is
hachelijk voor hare kunst: hoe nauw toch grenst sentiment aan sentimentaliteit! Maar
ook op zich zelf heeft het geestesleven door die liederen in proza zoo subtiel vertolkt
zijne gevaarlijke zijde. De dichteres schrijft te Brugge - onder 't luisteren naar den
wegstervenden vesperklank: ‘une mélancolie plus douce qu'un baiser s'empare de
votre être’. Indien dat de indruk eens ware die bij den aandachtigen lezer van hare
Herinneringen achterbleef - zou zij zelve daarmee vrede hebben?
K.K.
Verzamelde Gedichten van A.T.A. Heyting. Den Haag. C. Harms Tiepen.
Indien eene leestafel-aankondiging haren schrijver onmiddellijk tot criticus stempelde,
of de aankondiger zich door het schrijven eenig meer gezag aanmatigde dan aan
iederen bezadigden lezer toekomt, dan zou ik met dezen bundel zeer verlegen zijn.
Want van de tweemaal tweehonderdacht kolommen op kwarto gedrukt, ongeveer
vijftig regels per kolom, heb ik niet meer dan de helft gelezen, ten deele herlezen;
maar die helft overtuigde mij, dat de bruisende stroom dezer oneindige verzen in
onverpoosden rhythmus voortdreunend langs mijn oor mijzelven niet bereikte. Hoe
zou ik ze dan kunnen beoordeelen! Maar dit is juist het voorrecht van onze leestafel, dat wij eenvoudigweg aan hen
die naar ons gelieven te luisteren, mogen zeggen wàt wij bewonderen en wàt niet,
zonder ons te ergeren indien iemand ons toevoegt dat wij geen ‘deskundigen’ zijn.
In dit geval verheug ik me dat ik niet zulk een beroepscriticus ben, nl. niet zulk eene
als de gefingeerde beoordeelaar dien de dichter in zijne voorrede nu eens ironisch
‘waarde criticus’ noemt, dan weer smalend en verbolgen als ‘hooggeleerde’ bespot.
Want de technische vaardigheid van den heer Heyting ontgaat mij niet, ook niet zijne
kennis, evenmin zijne bekwaamheid in het vertalen. Maar ik blijf koel bij zijn
hartstocht als bij zijn weemoed, koel bij zijne klacht en bij zijn juichen. En dat kan
evengoed mijne schuld zijn als de zijne.
K.K.
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Maurice Gauchez. Images de Hollande. Bruxelles. Oscar Lamberty.
Wie in zijne kamer een leestafel heeft staan, op welke in bonte verscheidenheid al
wat het toeval of het gunstig lot hem zendt ligt te wachten tot zijn uur gekomen is,
kent ook de eigenaardige genoegens van het rangschikken. Niet zoozeer lezend als
snuffelend nemen we dan onze nieuwe boekjes in de hand, we doen er mee als een
fantazeerend musicus met zijne melodieën: zooals onze onnadenkende verbeelding
ons leidt, zoo leggen wij naast elkaar wat zich zelf wellicht over die nabuurschap zal
verbazen, en wij scheiden wat ons als vereenigd werd gezonden. Geen echte
boekenvriend die ons dat genotrijk spel misgunt: bloemenschikken mag ook wie
geen ruiker wil binden.
Zoo kwamen op mijne tafel naast elkander die beide fransche boekjes, het fijne
perkamentje van Marguerite Schürmann, met den zachten geur van die ‘mélancolie
vague, presque amoureuse’ van welke ik hier boven sprak, en de vroolijke
sonnettenbundel waarin Maurice Gauchez zijn lof van Holland zingt.
Eigenlijk passen deze beide boekjes niet best naast elkaar. De geëffaceerde tinten
van de Impressions worden door de verwenrijkdom van Gauchez' palet wat te fel
verlicht. En ook de veelheid zijner kleuren komt door de tegenstelling wel minder
gunstig uit. Maar overigens is het een eigenaardig genoegen, na te gaan op hoe
verschillende wijze twee paar fransche oogen ons land zagen. De Brusselsche dichter
heeft een sterken indruk van Hollands kleuren, en al ontgaat het ons niet dat zijn
‘blonde Hollande’ wel eens wat te dicht de chromo nadert, meestal zijn zijne
waarnemingen fijn en in hare welluidende uiting zeer geschikt om ook onze eigene
verwende oogen nog eens te openen. Geen Amsterdammer zal zonder opmerkzame
waardeering het sympathieke vers lezen ter eere van zijne stadsgrachten, dat met
deze in hunne gemakkelijkheid niet onbevallige dichtregels besluit:
Les canaux d'Amsterdam nous font songer à Bruges,
Mais tandis que là-bas le silence est mortel,
Le silence d'ici semble être un subterfuge
Que la vie emprunta pour son oeuvre éternel.

De indrukken door den dichter in de Hollandsche steden opgedaan, zijn niet verrassend
door nieuwheid: Dordrecht geeft hem geene andere ‘impression mosanne’ dan elk
oplettend bezoeker van Maris' Merwede ontvangt, Delft's Faience, Haarlems
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tulpen, de Jodenhoek bij avond... zeker wij kennen dit alles. Maar de frisschheid der
eenvoudige en onmiddellijke typeering treft ons toch telkens; het is vlug en aardig
gezegd Arnhem te beschrijven op deze wijze:
Cité de rève exquis et de pure élégance,
Arnhem orne le sol d'un faisceau de couleurs
Où le rose et le vert, unissant leurs nuances.
Font sourire les yeux de leurs tendres douceurs.

De taak van den aankondiger mag ik beperken tot deze ‘Images de Hollande’. De
dichter heeft - als wilde hij ons toonen dat ook meer bewerkte poëzie hem niet vreemd
is - hieraan nog een kleinen cyclus ‘vers les Iles’ toegevoegd, mystieker van kleur
en gezochter van dictie. Maar om de Hollandsche gedichten - verlevendigd door
eenige penteekeningen onzer waterlandschappen door van Beurden, zal het toch den
Hollandschen lezer wel voornamelijk zijn te doen.
K.K.
Prof. K. Kuiper. Atheensch Jongensleven. Haarlem. H.D. Tjeenk Willink
en Zn., 1911.
Geen klein genot ware het uitvoerig te schrijven over dit prettige werk, gewijd aan
het Atheensch Jongensleven.
Reeds om het onderwerp. Want het leven van den Atheenschen jongen wordt hier
met liefdevol inzicht nauwkeurig en getrouw ons geteekend, van zijn geboorte tot
zijn optreden als man, doch zóó, dat we op het tweede plan het leven zien van den
Nederlandschen jongen. Dit geeft aan het boek een eigenaardige bekoring. Wie onzer
toch stelt geen belang in ons jongensleven; doch wie zou gaarne een paar honderd
bladzijden lezen, direct aan dit onderwerp gewijd? Maar zoo indirect er bij bepaald
en tot vergelijken gezet te worden, is verrukkelijk. Vooral daar het hier niet geldt:
comparer c'est diminuer. Hoe is de knaap van dit Helleensche volk, dat trots ‘zijne
aangeboren uitgeslapenheid van geest, zoo kinderlijk naïef is’ (bl. 3), toch volop
jongen. Zeker, hij mist bij zijn opgroeien de weldoende atmosfeer, die het christelijke
gezinsleven ademt, maar daartegenover staat dat hij opgroeit in een openluchtsfeer
van gestileerde schoonheid. In een openluchtleven, waarin ‘minstens evenveel
gespeeld als geleerd wordt’ (bl. 41). Terwijl èn spel èn leerstof voeling houden aan
de heilige traditie, die hij heeft voort te zetten; wat verhindert dat zijn sport in
barbaarsche krachtvergoding, en zijn leeren in werken voor 'n examen ontaardt. Want
aan het einde zijner opvoeding moet hij bezitten: euandria
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en eukosmia; ‘euandria, de evenredige ontwikkeling van alles wat aan het jonge
mannenlichaam bevallige kracht en weerstandsvermogen geeft, en eukosmia, de
rustige zelfbeheersching die evenver verwijderd is van te zelfbewust pronken met
eigen schoonheid als van de onhandige verlegenheid door welke de schroomvallige
elke houding en iedere beweging ontsiert’ (bl. 166). En al wordt dit ideaal niet door
iedren, wettig erkenden, Atheenschen jongen bereikt - om niet te spreken van de vele
onwettige kinderen, een gevolg van het bekende gemis aan huwelijkstrouw bij de
Atheners (bl. 11) - het ideaal is zoo schoon, dat het ook nu nog blijft blijft bekoren.
Waarbij niet weinig meewerkt dat de schrijver de zeldzame kunst verstaat ons
onbekende en ingewikkelde dingen te vertellen, als waren ze ons bekend en heel
eenvoudig (b.v. bl. 124, 152/3)
Hiermede hangt samen waarom ik in de tweede plaats lang zou willen schrijven
over dit boek, n.l. om zijn stijl. Behalve toch aan deze jongens, denken we bij de
lezing van dit Atheensch Jongensleven ook aan de beteekenis die de studie der oude
talen, speciaal van het Grieksch, voor ons behoudt. En weer indirect, weer op het
tweede plan, maar heel beslist zien we hoe groot die beteekenis is. Hier toch zien we
hoe in deze beschavingssfeer een waarlijk niet hoogdravend onderwerp als het
jongensleven als vanzelf op een hooger plan komt te staan. En ook, hoezeer ons
Nederlandsch bij een dagelijkschen omgang met het Grieksch, als hier het geval is,
niets verliest, er integendeel zeer bij wint. Want hoe weldoend is de eenvoud van
dezen stijl, die daardoor de elegantie vaak bereikt en vasthoudt, hoe warsch is hij
van woordpronkerij, die meer wil schijnen dan ze is, hoe ontbeert hij gaarne den
superlatief, omdat de positief meer is, en hoe brengt hij in praktijk de schoone, bij
de Grieken geleerde deugd van maathouden...
Doch ik ga reeds over de maat. Een dubbele reden verbiedt hier toch uitvoerigheid;
vooreerst omdat dit werk is van een redacteur van O.E., èn omdat zijn werk is eene,
zij het zeer aanvullende, omwerking van een paar artikelen, door hem indertijd in
O.E. geplaatst. Daar we dus hem niet kunnen danken, willen we dit, en zeer beslist,
die belangstellenden doen die den schrijver tot deze uitgave noopten door hun vraag
om een herdruk van bedoelde studiën (Voorbericht). Want, inderdaad, niet elke vraag
was zoo gewenscht als de hunne, gelijk niet elk antwoord zoo bevredigend is als het
hier gegevene.
G.F.H.
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Bernard Canter. Rakketten. Amsterdam. Van Holkema en Warendorf,
1911.
Vergissen wij ons niet, dan treffen wij onder de 25 hier gebundelde opstelletjes vele
oude bekenden aan, die wij vroeger in het Zondagochtend-blad der Nieuwe Courant
voor 't eerst hebben aangetroffen. Zelf immers vermaant de schr. in den aanhef van
een der opstelletjes den lezer zijn Zondagochtendblad nog niet ter zijde te leggen uit
angst dat hem een moralisatie als feuilleton zal worden geschonken. Men heeft hier
dus weer voor zich de in één band herdrukte ‘één-dags-vliegjes’, die eigenlijk - daarin
met de rozen overeenkomend - bestemd waren ‘l'espace d'un matin’ te leven. - Wij
hebben vroeger reeds bij een dito bundel van een anderen schrijver ons bezwaar
tegen zulk een herdruk uitgesproken. 't Is wel heel begrijpelijk dat de geestelijke
vader van deze kleine en levenszwakke papieren babies geen vrede kan hebben met
hun vroegen dood in de vergankelijke kolommen van een heden gelezen, morgen
vergeten dagblad en dat hij ze dus in 't leven tracht te houden door ze in de couveuse
van een statig boekdeel onder te brengen. Maar.... nu ja, laat ons alle beeldspraak
laten varen: niet elk van deze in- en uitvallen, van deze grappen, causerieën,
overpeinzingen, of hoe ge ze noemen wilt, maakt in een boek denzelfden indruk als
in een courant. Elk werk heeft zijn eigen eisch. Wat gij aan de
Zondagochtend-ontbijttafel misschien niet zonder welgevallen, even, vluchtig leest,
dat is wel eens wat.... mager, indien gij 't in den Rakketten-bundel later terug vindt.
Bij het bundelen van zulke feuilletons moet de schr. ongewoon-critisch tegenover
zijn eigen pennevruchten gaan staan en onbarmhartig afwijzen wat als feuilleton
misschien wel goed was, doch voor den bundel te licht wordt bevonden. Doch kan
een schrijver zoo uit zijn huid kruipen en zoo objectief zich stellen tegenover zijn
eigen arbeid? Misschien de een wel, de ander niet. Maar B. Canter behoort dan toch
eerder tot die anderen...; wij althans, onbevangen tegenover deze 25 feuilletons
staande, zouden slechts op een deel daarvan ons fiat voor den bundel hebben gegeven.
H.S.
Instituts Solvay. - Institut de Sociologie. - Bulletin Mensuel. Misch et
Thron. Bruxelles et Leipzig; Marcel Rivière, Paris.
Wie uit eigen aanschouwing en door een bezoek ter plaatse (in het Parc Léopold te
Brussel) de ‘Instituts Solvay’ kent, die weet dat de Belgische groot-industrieel, wiens
naam aan deze zijne
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stichting is verbonden, niet ten halve zijn werk gedaan heeft en die weet ook dat het
Institut de Sociologie reeds onder haar ‘Notes et Mémoires’, haar ‘Etudes Sociales’
en haar ‘Actualités sociales’ veel belangwekkende werken op het ruime veld van
sociale en sociologische studiën bezorgd heeft. Het ons toegezonden maandelijksch
bulletin (Mei '11) legt opnieuw getuigenis af van den velen arbeid, die door de mannen
van dit instituut wordt verricht. Dit bulletin geeft in de eerste plaats een veelal
uitvoerige bespreking van verschillende boeken die als nieuwe bijdragen aan de
sociologische archieven der instelling zijn toegevoegd, bevat voorts de maandelijksche
kroniek van den Heer D. Warnotte, den bekenden Belgischen bibliograaf voor
uitgaven op sociaal gebied en biedt ons eindelijk het verslag van de bijeenkomsten
der studie-groepen. Tot een nadere bespreking hier leent dit alles zich niet rechtstreeks,
maar wij gebruiken gaarne deze gelegenheid om Nederlandsche belangstellenden in
deze zaken opmerkzaam te maken op de rijke bron van kennis, die telkenmale door
dit instituut wordt ontsloten. Men vindt hier genoemd, veelal uitvoerig aangekondigd,
wat op dit uitgebreid studieveld in de beschaafde wereld is verschenen.
H.S.
Mr. H.F.W. Jeltes. Willem Roelofs; bijzonderheden betreffende zijn leven
en zijn werk. Met brieven en andere bijlagen. Amsterdam. P.N. van
Kampen en Zoon. 1911.
Mr. Jeltes, die Roelofs niet persoonlijk heeft gekend, maar hem als schilder hoogelijk
waardeert, heeft de neiging gevoeld bijzonderheden omtrent zijn leven en zijn werk
van allerlei zijden bijeen te verzamelen en deze, stelselmatig geordend, uit te geven.
Het is duidelijk dat de schr. zich zeer veel moeite getroosten om overal, waar hij
meende stof voor zijn doel te kunnen vinden, op te sporen wat hem van dienst kon
zijn. Maar die moeite is dan ook rijkelijk beloond geworden, want in dit deel is zeer
veel - en velerlei - bijeengebracht. Zij die, als referent, Roelofs persoonlijk gekend
hebben, zullen hem op menige bladzijde herkennen en weer voor zich zien oprijzen
het uiterst beminnelijk beeld van den grooten, bescheiden artiest, die met zoo
buitengewone geesdrift u kon vertellen van de heerlijkheden, die hij, buiten zijnde,
had gezien. Roelofs was een geboren verteller; zijn verhaaltrant was levendig en
schilderachtig en hij hield er van eigenaardige voorvallen weer te geven. Niet daarom
alleen was het altijd een genoegen naar hem te luisteren, ook omdat hij - behalve in
zijn kunst - in allerlei dingen belangstelde, veel las en in zijn gesprekken de meest
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uiteenloopende onderwerpen op even smaakvolle als onderhoudende wijze wist te
behandelen. - Maar wij hebhen hier niet persoonlijke herinneringen aan Roelofs op
te halen; het werk van Mr. Jeltes wilden wij met een enkel woord bij de lezers inleiden.
Laat ons dan zeggen dat dit een zeer sympathiek boek is geworden; men voelt het
den schrijver aan dat hij geheel in zijn onderwerp heeft geleefd en met groote warmte
en ingenomenheid de door hem zelf gekozen taak heeft vervuld. Die ingenomenheid
leidt hem niet tot verblinding of tot overschatting van Roelofs' verdiensten. Ziehier
een proeve van de onbevangenheid, waarmee de schr. staat tegenover zijn onderwerp:
‘En toch - wat is het ten slotte dan, dat we, bij al onze bewonderende waardeering
van Roelofs' talent, oorspronkelijkheid en knapheid, in het meeste van zijn zoo
persoonlijke, gezond-krachtige werken, zelfs in vele zijner beste schilderijen, blijven
missen? Het is de naïeve onbewustheid, de beminlijk-spontane, onbedwingbare
uitingsdrang van het in zijn ontroering niet meer te houden temperament. Alles is,
met voor dien tijd verrassende frischheid en scherpte, volledig waargenomen, alles
is krachtig, klaar en onbevangen weergegeven met een samenvattenden, forschen
greep, met een destijds geheel nieuwe directheid en ruimheid van blik en met een
zeldzame schildersbegaafdheid, maar, het landschap is meestentijds ook slechts
aanschouwd, bestudeerd, geobjektiveerd, niet doorleefd, doorleden, doorjubeld. En
zoo gaat het ook ons, wanneer wij staan voor zijn stukken; het blijft veelal bij leerzame
vergelijkende, bewonderende aanschouwing; zij leiden ons wel tot breeder en
studieuzer observatie van de natuur, doch niet tot een intenser, warmer genot; wij
kunnen er ons niet zwelgend of bepeinzend in verliezen, vergeten, verdroomen,
zooals we dat doen in een Corot, een Daubigny, een Millet of in een Jacob Maris,
een Jozef Israëls. Zijn werk doet geen vreugde in ons opvonken, geen versombering
in ons omklagen en ons ook geen teere blijheid in ons aanlichten, als een liefelijke
lokking van verre.’
Als proeve van des schrijvers onbevangenheid gaven wij deze aanhaling; wij laten
in het midden of en in hoever deze kenschetsing aan Roelofs' werk onrecht aandoet;
zij toont dat Mr. J. zich critisch stelt tegenover den man, wiens leven en wiens werk
hij met zoo groote piëteit beschrijft. Ook wie met het hier boven weergegeven oordeel
niet of niet ten volle instemt - al erkent hij dat Roelofs' buiten geschilderde studies
eigenschappen bezaten die men noode in zijn atelierschilderijen mist - zal toch,
wanneer hij meer over Roelofs weten wil dan tot nog toe velen bekend was, dit boek
graag ter hand nemen en den schrijver dankbaar zijn voor zijn arbeid.
H.S.
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Het mirakel van S. Gennaro
Door M.A. van Herwerden.
Gelijk in ver afgelegen Grieksche tijden, in lang vervlogen eeuwen van Romeinsche
overheersching, het oude Neapolis zijn beschermgoden aanbad en offerde voor het
heil der stad, vereert het moderne Napoli met overlevering van heidensche gebruiken,
den christenheilige S. Gennaro, den schutspatroon, van wiens gezindheid haar wel
en wee afhankelijk is.
Als onafscheidelijk verbonden met den historischen roem van deze kusten, waar
een stuk wereldgeschiedenis zich heeft afgespeeld, is de goden-aanbidding
verchristelijkt, tot een aanbidding der Santi geworden. De stemming dezer heiligen
in gunstigen zin te bewerken, hun toorn af te wenden, is een belangrijk moment in
het godsdienstig leven van het Napolitaansche volk.
Hartstochtelijk als de Napolitaan zelf is, vatbaar voor indrukken, grenzeloos ijdel,
is ook het karakter, dat hij den Santo toedicht. Diens snel ontwakende toorn wordt
door zachte woorden gedempt, zijn ijdelheid door vleierij gestreeld. Is voor den
Napolitaan zelf een kleurenspel tot genot der oogen, ook de Santo is tot goedheid
geneigd, wanneer een kleurige processie, te zijner eere gehouden, zijn hemelsche
aandacht trekt.
Zou niet elke welgezinde Napolitaansche op haar huis-
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altaar, naast de met kaarsen verlichte gouden Madonna, S. Gennaro eeren, die zijn
beschermende hand houdt over de bedreigde stad, tenzij zijn machtige toorn die stad
en haar omgeving teistert, de oogsten doet mislukken, dood en ellende onder het
volk verspreidt en de Vesuvius haar verwoestend werk laat voltooien?
Wanneer een enkele rookwolk uit den krater van de Vesuvius stijgt, trachten als
in strijd de groene dorpen aan haar voet, Torre del Greco, Resina, Portici en Torre
Annunziata des heiligen gunst te verwerven. ‘Eviva il Santo, il domatore1) del Vesuvo’,
hoor ik in Resina krijschen, ‘Eviva il Santo,’ kan ik op de huizen in Torre del Greco
lezen, en een dergelijk opschrift in vergulde letters omringt het geschilderd hoofd
van den Santo, dat op een met goud bestikt vaandel prijkt.
Bekoorlijke kinderen achtervolgen mij met prentjes, waarop de heilige in vol
ornaat met bonte kleuren is afgebeeld: ‘Un soldo Signorina per la candela2) al Santo.’
Op een tafeltje voor de schamele woning staat het portret van den strengen heilige
in gouden lijst; de kaarsen branden reeds. Waartoe dan nog de soldo, die mijn
reisgenoot den jongen geeft? Is het verbeelding wanneer ik op het streng getrokken
gelaat van den Santo een glimlach zie, als het vuile handje een suikerbrood grijpt
van het nabij zijnde stalletje, om nog vóór het verleidelijk stuk in den mond verdwenen
is, vol zorg de scheeve, druipende kaarsen recht te zetten, dat de heilige geen schade
lijdt door den hem aangedanen smaad?
Tweemaal in het jaar geeft de Santo het volk een teeken, wat het van de komende
tijden te verwachten heeft. Dan geschiedt het Mirakel van S. Gennaro. In de via del
Duomo beweegt zich een week lang in het vroege morgenuur een schaar van
geloovigen om het groote mirakel, het vloeibaar worden van zijn bloed in de domkerk
te aanschouwen. Het volk zet zich vol angstige, bijgeloo-

1) Bedwinger.
2) Kaars.
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vige verwachting neer in de vergulde kapel van den heilige; zij, wier kleeding een
beteren stand verraadt, worden door den koster naar de sacristei geleid.
Dat viel ook ons vreemden te beurt, toen we een Meimorgen het voorportaal van
den dom betraden. Het was een van die heerlijke dagen in het Zuiden, waarvan nu
nog in den noordelijken winter de zonnegloed mij verwarmt. Met een paar jonge
Oostenrijkers was ik op weg getogen. De wandeling door de bedrijvige straten der
stad in het vroege morgenuur was één enkel genieten geweest van kleuren en licht,
van menschen, bloemen en vruchten. Nooit zag ik zóó fel van kleur, met zulke
schakeeringen van tinten de Salita dei fiori, het trapsgewijs opstijgende
bloemensteegje in de Via Chiaja, een paradijs van bloemen tusschen de donkere,
vunzige huizen. Nooit werd ik in die mate getroffen door de fiere houding van den
Napolitaanschen menner, die rechtopstaand in de met steenen beladen kar, als in een
Romeinschen zegewagen, met gespannen teugels rustig zijn paarden leidde tusschen
het druk verkeer der dreunende piazza Ferdinando.
En nog onder den indruk van licht en leven daar buiten, zat ik als bedwelmd in de
sombere, muffe wachtkamer der sacristei tusschen het doffe geprevel der nonnen.
Toen mijn oog gewend was aan de duisternis, bespeurde ik een zeer gemengd publiek.
Tusschen de wit-gehuifde, geestelijke zusters, groot-hoedige Napolitaansche dames,
den onafscheidelijken waaier aan gouden ketting in nerveuse beweging open-kleppend
en weer sluitend, een onharmonisch geluid tegenover het rhythmisch verschuiven
van den rozenkrans tusschen de vingers der prevelende nonnen. Onder de heeren,
behalve vreemdelingen en Franciskaners, alleen ouden van dagen: de jonge Napolitaan
is wars van de Santi.
Dan plotseling het openen van een deur: een fel licht, dat de wachtenden
overstroomt, en in dien hellen glans een reeks van geestelijken in vol ornaat, die
statig het vertrek doorschrijden naar de naast gelegen sacristei. Toen
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de voorste, de bisschop, met hooghartigen blik in purperen kleedij den drempel
betrad, was het een strijd tusschen de schielijk opgerezen nonnen en voorname
Napolitaanschen den zoom van zijn priesterkleed met de lippen aan te raken. Met
een zegenende hand beantwoordde de geestelijke het huldebetoon.
Nadat deze verdwenen was, ging herhaaldelijk een dergelijke, glansrijke
verschijning ons voorbij, waarna de deur telkens weer dicht ging, zoodat ieders blik
op die deur gevestigd bleef, toen deze plotseling op een kier geopend werd, en een
roodharig gevlekte achterbuurt-kat in dezelfde richting als de met fluweel en goud
omhangen gewijden, het vertrek doorsloop. ‘Des Teufels Geist’, fluisterde spottend
mijn Oostenrijksche begeleider, en alsof dezelfde gedachte de vrome nonnen kwelde,
zag ik de rhythmische verschuiving van den rozenkrans versnellen, en de groote
puntkap dieper buigen over haar schoot.
Toen, op een gegeven teeken, een gedrang van allen naar de sacristei, waar vóór
de tresoorkast van den Santo, een geestelijke van minderen rang den sleutel knarsen
liet in het slot. Rondom hem de schaar van priesters, aan wie hij met plechtige gebaren
de schatten uit de kast toereikte. Tusschen de geestelijkheid en het publiek, dat
opdrong in het vertrek, als scheidingsmuur, twee dienaren van den Staat, die de
katholieke kerk noodig heeft om haar schatten te bewaken: het onafscheidelijk
verbonden paar Carabinieri.
Het werd mij nu eerst duidelijk, dat deze plechtigheid niet anders was dan een ten
toon spreiden van den rijkdom van den Santo, een demonstratie van alle kleinodiën,
ketens en bokalen, die hij in den loop der eeuwen van de aanbiddende menschheid
had mogen ontvangen. Eén voor één werd elk stuk boven de bewonderende menigte
opgeheven; zelfs somtijds onder het scherp wakend oog der Carabinieri van hand
tot hand gereikt. Doch eerst werd de naam van de gevers met zalving uitgesproken:
vorsten uit ver afgelegen eeuwen, die tijdelijk hun scepter over Napels zwaaiden,
die den heiligen zegen afsmeekten over
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de stad, die ze eerst zelf met brandstichting en verwoesting veroverd hadden.
Heel de droeve geschiedenis van het koninkrijk Napels, de wisseling zijner
heerschers, ging aan mijn oog voorbij, opgewekt door den naam van hen, die tijdelijk
het rijk bestuurden.
Dan werd gewezen op het gewicht aan goud, de waarde der edelsteenen, en als
een tooverslag ging het ‘è tutto d'oro’1) door de zaal en wekte een bewonderend ‘O!’
in de geheele sacristei.
Zelfs de oogen der geestelijke zusters schitterden onder de witte kappen over
zooveel weelde - en ik vroeg mij af, of het mooie, gedistingeerde nonnetje met de
oogen vol hartstocht, dat naast mij stond en een bewonderende kreet liet hooren, niet
terugdacht aan den tijd toen ze zich zelve tooide met diamanten als die, welke den
keten van San Gennaro sieren.
Hoe werd met eerbied door de voorname Napolitaansche dames elk voorwerp
gestreeld, de streelende hand somtijds naar de lippen gebracht om door het contact
met het eigendom van den Santo zijn heiligheid op haar innerlijk wezen over te
dragen. Doch vaker scheen het, of niet deze gedachte maar alleen de vreugde over
zooveel goud en edele steenen de aanrakende bezielde.
Ook mij wilde men dit genot doen voelen, en telkens werd mij de gelegenheid
geboden, een voorwerp te betasten, maar bij de met bonte steenen rijk versierde
bokalen en ketens, dacht ik terug aan de Salita dei fiori, mijn bloemensteegje in de
Via Chiaja, waarvan nog fellere kleuren aan natuurlijker vorm gebonden, naglansden
in mijn oog.
Een deel der schatten van den Santo zorgvuldig samengegaard, en aan de handen
van waakzame priesters en Carabinieri toevertrouwd, werd nu gedragen naar de
kapel, waar het mirakel moest geschieden.
In dicht gedrongen schaar volgde het publiek door een donkere gang, tot wij
plotseling stonden in de schel

1) Het is geheel van goud.
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verlichte gouden kapel van S. Gennaro, waar ongeduldig en met angstige blikken
neergezeten, de menigte, die door haar armoede verstoken was van het direct contact
met de heilige voorwerpen, het wonder verbeidde.
Op het altaar stond het vergulde, meer dan levensgroote borstbeeld van den heilige
gereed, dat nu werd aangekleed met bisschopsmyter, kazuifel en sieraden, die hem
in den loop der eeuwen waren toegedeeld.
Zoo troonde de Santo met trotschen blik boven de wachtende schare, terwijl het
wonder ging geschieden. Indien het namelijk geschiedde; want het bloed, dat tot nu
toe reeds eeuwen lang te juister tijd uit den stollingstoestand in vloeibaren vorm was
overgegaan, zou vast kunnen blijven, en welke rampen stonden dan de stad te
wachten? En als het mocht gelukken, hoelang zou het ditmaal duren, hoeveel minuten
van angstige spanning! - want hoe sneller het bloed vloeibaar wordt, hoe gunstiger
het jaar is, dat Napels te wachten staat. Vandaar de angstige blikken, het ongeduldig
verbeiden.
Terzijde van het altaar staande, mijn blik op de wachtende menigte, genoot ik van
een schouwspel, dat voor mij meer waarde had dan de aanbidding der schatten door
het deftig publiek.
Hier zaten Napolitaansche vrouwen en kinderen uit de heffe van het volk, de
kleurige gele, roode en groene jakken afstekend tegen het gebruind gelaat; vrouwen,
die ik in hartstochtelijke straattooneelen reeds had meenen te doorgronden, doch
waarvan ik nu eerst bemerkte tot welke grenzen die hartstocht reikt, als ze moet
dienen om het noodlot van zich zelf en de haren af te wenden.
Vóór het altaar een hooge geestelijke, in de opgeheven hand twee fleschjes in
gouden omvatting met rood gekleurden inhoud, het gestolde bloed van San Gennaro.
Daartegenover het volk, dat, zoodra het dit heilig voorwerp bespeurde, zijn
smeekbeden begon: eerst zacht en kalm ingezet, aangroeiend tot een machtig geluid.
Slechts een enkel oud vrouwtje prevelde voor zich heen, een jongetje naast haar
zat met groote, zwarte
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oogen ernstig de gouden engelen boven het altaar te bekijken, die vriendelijk lachten
boven het onvermurwbaar gelaat van den heilige. Maar de overige menigte uitte
smeekbeden en jammerkreten, die aanzwollen tot een ruw geschreeuw.
Tusschen deze een vrouw van middelbaren leeftijd met grof gelaat, breed van
omvang en gebaren, die onuitputtelijk was in haar aanroepingen van den Santo. Ze
scheen de voorzangster, wier kreten door de menigte werden herhaald. ‘Eviva il
Santo, il Santissimo’ klonk het schel door de kapel en ‘eviva’ weergalmde het door
de rijen. Alle andere Santi werden te hulp geroepen den heiligen broeder bij zijn
mirakel te assisteeren; tal van geschenken werden beloofd. Ook de Madonna Madre,
Maria, werd met hartstochtelijke gebaren en opgeheven armen aangebeden, doch
alles te vergeefs. Steeds heftiger werd het gekrijsch; het was niet meer een smeeken,
maar een eischen, een schelden geworden.
En ik vroeg mij af, hoever het gaan zou, als de Santo ditmaal de menigte fopte en
het mirakel niet liet geschieden, toen eindelijk een der priesters met een zakdoek
wuifde, ten teeken dat het wonder was ingetreden, het bloed vloeibaar werd.
Na een ademlooze stilte van seconden, een plotselinge omslag in den klank der
stemmen. De angstkreten veranderden in oorverdoovend gejuich. Er kwam aan den
jubel geen einde.
‘Eviva il Santo, il Santissimo, eviva’, klonk het nu juichend door de kapel; tranen
werden gedroogd, starende oogen begonnen te lachen. Het oude vrouwtje prevelde
door, maar haar smeeken werd een dankgebed en nog steeds keek mijn jongetje,
maar nu met vroolijke oogen, naar de gouden engelen boven het verlichte altaar.
De aanzienlijken, rondom het altaar geschaard, mochten nu in knielende houding
het heilige voorwerp zoenen; misschien later ook het plebs, wier smeekbeden den
Santo hadden verteederd; maar indien dit geschiedde, dan was het eerst veel later,
nadat de deftige menigte en misschien
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ook het vergulde beeld met zijn kostbare sieraden reeds lang de kapel verlaten had.
Nog was het niet zoo ver; nog stonden vóór de treden van het altaar de priesters
met onverschillig gelaat; zij wisten - zoo niet allen, dan toch enkelen van hen - dat
het mirakel van S. Gennaro was één groot bedrog, waarmede ze het volk voor den
mal houden, jaar in jaar uit, aankweekend het bijgeloof, dat de massa volk dom en
klein houdt.
Toen we, na door een donkere gang de Domkerk te hebben verlaten, plotseling
stonden tusschen het gewoel der via del Duomo, en de herinnering aan het schouwspel
van de hartstochtelijk smeekende menigte bij mij nog elken indruk van afkeer
terugdrong, kon ik verontwaardiging lezen op het gelaat van den jongen Oostenrijker,
die met mij huiswaarts keerde.
‘Interessant om bij te wonen? ja misschien voor u, die er buiten staat. Als katholiek
is het ergerlijk te zien, hoe de kerk het volk bedriegt, en opvoedt in bijgeloof!’
Dienzelfden namiddag dwaalde ik rond tusschen de bewingerde muren van het oude
Amphitheater in Pozzuoli, de vervallen havenstad, die eenmaal het rijke Napels in
aanzien overtrof. ‘Ecco il Santuario del S. Gennaro’, zegt mijn jonge begeleidster,
en ontsluit den grendel van een onderaardsche cel; en ze vertelt mij in gloedrijke
woorden, hoe de Santo door Nero van hieruit in de arena voor de wilde beesten werd
geworpen. ‘Ma non hanno voluto, ze wilden hem niet hebben,’ roept ze met opgeheven
armen als in verrukking uit. Maar toch moest de Santo sterven; hij werd door Nero
onthoofd, ‘Nerone il malfattore’1), zegt ze vol diepe verontwaardiging, alsof het feit
zoo juist heeft plaats gehad.
Ik beklom de trappen van het amphitheater tot de bovenste gaanderij. Reeds daalde
rood-goud achter Ischia de zon. Aan mijn voeten lag in donkere schaduwen

1) Boosdoener.
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gehuld Pozzuoli, de stad, waar de apostel Paulus zeven dagen toefde, doch in het
verschiet schitterend in zonneglans de kust van Baja, de beroemde badplaats uit lang
vervlogen tijden, waar nu nog de fundamenten der oude keizerpaleizen staan en bonte
mozaïeksteenen liggen in het zand.
Toen, in de eenzaamheid der arena, kwam de vraag bij mij op, of in dit zuidelijk
land - in welks bodem het paganistisch bijgeloof even vast gemetseld is als de
grondvesten der Romeinsche tempels en paleizen - de marteldood van S. Gennaro
en andere heiligen eenige werkelijke verandering in het geestesleven van het volk
heeft gebracht.
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Het ontwerp-invaliditeitswet
Door F.J.W. Drion.
We zijn, in het algemeen, wat langzaam en achterlijk met onze wetgeving. Toen
Minister Lely in ons land de eerste poging deed - of belofte tot een poging, want er
was maar van een vóór-ontwerp sprake - om de ouderdomsverzorging wettelijk te
regelen, was het al meer dan een eeuw geleden, dat het Engelsche parlement in eerste
lezing zich vereenigde met het ontwerp van dominé Aeland, die aan alle 65-jarigen,
wier inkomen beneden £ 100 bleef, een staatspensioen wilde uitkeeren. De middelen
ervoor zouden door een speciale inkomsten-belasting opgebracht worden. Wie
weigerde te betalen kreeg een boete en het woord ‘horzel’ op zijn jas - hetgeen bewijst
dat de Engelschman zelfs bij een zoo droge bezigheid als wetten maken den zin voor
humor niet verliest.
Sedert zijn er in de gezamenlijke parlementen der wereld een paar honderd
ontwerpen meest op zeer jeugdigen leeftijd ter aarde besteld. De meeste wilden alleen
de ouderdomszorg regelen, enkele trachtten ook de invaliditeitsverzekering te
omvatten. Eerst in de laatste 30 jaren kwamen in verschillende landen wettelijke
regelingen tot stand. De oudste is die in Duitschland, dat in 1889 voor
dwangverzekering partij koos, daarin 21 jaar later
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door Frankrijk en verleden jaar ook, wat de invaliditeitsverzorging betreft, door
Engeland gevolgd. Italië voerde in 1898 vrijwillige verzekering met staatssteun in,
België in 1900, Spanje in 1908. Staatspensioen in den een of anderen vorm kozen
Denemarken in 1891, Nieuw Zeeland in 1898, enkele Australische Staten in 1900,
Frankrijk in 1905, het gemeenebest Australië en Engeland in 19081).
Intusschen sprak en vergaderde men in ons land over de zaak. We hebben plannen
gehad van het Ministerie-Tak (in 1891) en het Ministerie-Van Houten (in 1894); we
hebben, in 1895, een Staats-Commissie gehad, die na een driejarigen arbeid tot geen
conclusie kwam; we hebben in 1901 een vóór-ontwerp van Minister-Lely gehad, en
in 1905 een ontwerp-Kuyper, die beiden de invaliditeits- en de ouderdomsverzorging
tezamen wilden regelen; we hebben in 1907 een ontwerp-Veegens gekregen, dat
alleen de ouderdomszorg omvatte, en ten slotte, den 5den Mei 1911, het
ontwerp-invaliditeitswet van Minister Talma.
Er is dus reden genoeg om van langzaamheid en achterlijkheid te spreken. Er is
buitendien reden, helaas, tot nationale schaamte, dat na zóó lang talmen een zóó
onbeholpen wetgevend product kan worden voorgelegd, zonder dat heel het
belangstellend Nederland met een spotlach antwoordt.
Ik zal, alvorens dit oordeel over de wet te motiveeren, een overzicht geven van de
regeling, die de Minister zich voorstelt ermede te bereiken.
De uitvoering der wet is grootendeels opgedragen aan de Raden van Arbeid. Het
Ontwerp-Radenwet, tegelijk met het Ontwerp-Ziektewet ingediend, later eenigszins
gewijzigd, bepaalt omtrent de samenstelling dier Raden van Arbeid het volgende:
De Raad van Arbeid, wiens gebied zich uitstrekt over tenminste 25.000 inwoners,
bestaat uit een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en minstens acht leden.
Hij wordt bijgestaan door een secretaris.

1) Een nadere uiteenzetting dezer regelingen geeft het rapport, uitgebracht aan den Bond van
Vrije Liberalen, over ‘Het Belgische Stelsel van Ouderdoms-verzorging’.
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Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter zijn bezoldigde regeeringsambtenaren. De
secretaris, die den graad van doctor in de rechtswetenschap moet bezitten, is bezoldigd
en door den Raad van Arbeid benoemd ambtenaar. Van de leden zijn de helft
werkgevers, de helft arbeiders. Zij worden gekozen met toepassing van het beginsel
der evenredige vertegenwoordiging, door allen die 25 jaar oud en werkgever,
respectievelijk arbeider zijn in den zin van de bepalingen der Radenwet, die slechts
in zeer weinig opzichten overeenstemmen met de bepalingen omtrent de begrippen
‘werkgever’ en ‘werkman’, in de Invaliditeitswet voorkomende.
Art. 1 van de Invaliditeitswet verklaart dat ieder werkman ‘verzekerd moet zijn’
voor een rente bij invaliditeit en ouderdom, dit in afwijking van de Duitsche wet, die
spreekt van ‘werden versichert’, en onze Ongevallenwet, die den arbeider van
rechtswege verzekerd laat zijn, en hem niet den plicht oplegt zich te verzekeren.
Onder werkman verstaat de wet ieder, man of vrouw, die den leeftijd van 16 jaar
heeft bereikt en in loondienst arbeid verricht, mits binnen het Rijk, en tegen loon van
niet meer dan 1200 gulden per jaar. Daaronder vallen dus wat men gewoonlijk
arbeiders noemt, voorts dienstboden, administratief en beheerend personeel en ook,
ingevolge art. 5 der wet, kellners, zelfs wanneer dezen geen loon ontvangen.
Niet verzekeringsplichtig is de werkman, wien door het Rijk een (ouderdoms)
pensioen is verzekerd; hij die in dienst is van een publiekrechtelijk lichaam of een
lichaam, waarvan de pensioensvoorwaarden publiekrechtelijk zijn geregeld, en als
zoodanig recht heeft op een aan bepaalde voorwaarden voldoende invaliditeits- en
ouderdomspensioen; de werkman, aangeslagen in de vermogensbelasting, hij, die
invalide is en hij, voor wien de vereischten voor de verzekeringsplicht eerst aanwezig
zijn op een oogenblik, dat hij den leeftijd van 35 jaar heeft bereikt. Dit kan o.a. het
geval zijn met een werkman, die langen tijd werkeloos was, in verband daarmede
gebruik heeft gemaakt van zijn recht, om de verplichte verzekering vervallen te
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doen verklaren, en nu, 36 jaar oud, weer werk krijgt en dientengevolge
verzekeringsplichtig zou zijn indien hij nog beneden den 35-jarigen leeftijd was. De
eenmaal verplicht verzekerde werkman blijft dit namelijk tot zijn verzekering op zijn
verzoek vervallen is verklaard.
Ontheffing van premie-betaling (wèl te onderscheiden van vrijstelling van
verzekeringsplicht) wordt op zijn verzoek verleend aan den werkman, die in het
genot is van een levenslang pensioen van minstens f 104 per jaar, of een
ongevallenrente van minstens f 104 of hem voor minstens 50% ongeschiktheid tot
werken toegekend. Van rechtswege ontheven van premiebetaling is de werkman die
een rente ingevolge de Invaliditeitswet geniet of den leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.
De werkman, die verplicht verzekerd is, heeft allereerst aanspraak op eene
invaliditeitsrente, mits hij minstens 150 weekpremiën heeft betaald (dus minstens 3
jaar verzekerd is) en òf blijvend invalide is, òf wel gedurende minstens een half jaar
reeds invalide geweest is. ‘Invalide is hij - zegt art. 60 van de wet - die tengevolge
van ziekte of gebreken buiten staat is om met arbeid, die voor zijn krachten en
bekwaamheid is berekend en die met het oog op zijn opleiding en vroegere bezigheid
hem in billijkheid kan worden opgedragen, in de gemeente waar hij arbeid verricht
of het laatst verricht heeft of in eene naburige soortgelijke gemeente een derde te
verdienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde personen, van dezelfde
soort en van soortgelijke opleiding, in die gemeente met arbeid gewoonlijk verdienen.’
Men ziet dat hier alleen gesproken wordt van ‘buiten staat is’, terwijl § 1255 van de
Duitsche wet heeft ‘nicht mehr imstande ist’. Dit hangt hiermede samen dat volgens
het ontwerp-Talma de werkman, die verplicht verzekerd is, als hij invalide wordt
kan doorgaan met premiebetalen totdat hij 150 weekpremiën heeft voldaan, daarmede
zijn ‘wachttijd’ heeft vervuld en dus aanspraak op invaliditeitsrente krijgt, terwijl de
Duitsche wet deze rente alleen toekent aan hem, die eerst nà het verstrijken van den
wachttijd invalide wordt.
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Naast de invaliditeitsrente is een ouderdomsrente gesteld. Om daarop aanspraak te
hebben moet de werkman 70 jaar oud zijn en minstens 1248 weekpremiën voldaan
hebben (d.i. minstens 24 jaar verzekerd zijn).
Indien een werkman komt te overlijden na minstens 150 weekpremiën betaald te
hebben, krijgen zijn achterblijvende kinderen, totdat het jongste kind 13 jaar oud is,
een weezenrente, tot een bedrag gelijkstaande met de invaliditeitsrente, waarop de
overleden vader recht zou gehad hebben indien hij invalide was geworden op het
tijdstip van zijn overlijden.
Eindelijk kan een werkman, van wien de Raad van Arbeid vreest dat hij invalide
zal worden, door en op kosten van de Rijksbank onder geneeskundige behandeling
worden gesteld of in een inrichting (sanatorium of ziekenhuis) worden opgenomen.
Aan zijn kinderen kan tijdens zijn verblijf in de inrichting een rente worden toegekend.
De wet verzekert geen weduwenrente, en wijkt dus in dit opzicht af van de Duitsche
wet in haar jongsten vorm.
Het bedrag der renten wordt vastgesteld door eene geheel van de Duitsche regeling
afwijkende berekening. Dat bedrag bestaat uit een ‘grondslag’ en eene ‘verhooging’.
De grondslag bedraagt 325 maal het gezamenlijk bedrag der betaalde premiën, gedeeld
door het aantal weken dat de verzekering geduurd heeft. In andere bewoordingen:
325 maal de gemiddeld door den verzekerde betaalde weekpremie of 6¼ maal de
gemiddelde jaarpremie. De ‘verhooging’ bedraagt 10% van de gezamenlijke premiën,
met een minimum van het vijfde gedeelte van den grondslag.
De wet bevat nog verscheidene nadere bepalingen omtrent de renten. Enkele van
de belangrijkste vermeld ik nog.
De verzekerde kan niet tegelijk een invaliditeits- en een ouderdomsrente krijgen.
Wel kan hij de eene rente in de andere omzetten. Is hij op jeugdigen leeftijd in het
genot gekomen van een, alsdan tamelijk lage, invaliditeitsrente, dan kan hij doorgaan
met premiebetalen en op zijn
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70ste jaar zijn invaliditeits- in een veel hoogere ouderdomsrente omzetten.
Geen recht op invaliditeitsrente heeft de verzekerde die zich opzettelijk invalide
maakt of laat maken.
Indien een rentetrekker geregeld misbruik maakt van (sterken?) drank kan de
Rijksbank bepalen dat de rente hem in verstrekkingen in natura wordt betaald of wel
te zijnen behoeve aan een ander wordt uitgekeerd.
De uitkeering der rente heeft plaats ten kantore der posterijen, op Dinsdag van
elke week.
De kosten der verzekering worden, het overgangstijdperk daargelaten, geheel
opgebracht door de te betalen premiën. In verband daarmede worden de werklieden
gerangschikt in de volgende 5 loonklassen, afwijkend van die, bij de Ziektewet
vastgesteld.
Loonklasse.
I

Loon.
beneden f 240. -

Weekpremie.
f 0.20

II

van f 240. - tot

beneden f 400. -

f 0.24

III

van f 400. - tot

beneden f 600. -

f 0.32

IV

van f 600. - tot

beneden f 900. -

f 0.40

V

van f 900. - tot

f 1200. -

f 0.48.

Indien de verzekerde zijn geheele leven, van zijn 16de tot aan zijn 70ste jaar, premie
heeft betaald en daarbij geen enkele week heeft overgeslagen heeft hij, in het
allergunstigste geval dus, aanspraak op de navolgende ouderdomsrente:
Loonklasse.
I

Grondslag rente.
f 65. -

Verhooging.
f 56.16

Totale rente.
f 121.16

II

f 78. -

f 67.39

f 145.39

III

f 104. -

f 89.86

f 193.86

IV

f 130. -

f 112.32

f 242.32

V

f 156. -

f 134.78

f 290.78.

De invaliditeitsrente zal altijd veel lager zijn, daar het bedrag der rente gedeeltelijk
afhangt van het bedrag der betaalde premiën en den duur der verzekering. Een
werkman, f 10. - loon per week verdienende, die na 10 jaar
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trouwe premiebetaling invalide wordt, krijgt een invaliditeitsrente van f 124.80 per
jaar of f 2.40 per week.
Voor iedere gemeente wordt bij Koninklijk besluit vastgesteld tot welke loonklassen
bepaalde arbeiders worden gerekend te behooren. Slechts de arbeider die een vast,
in geld uitgedrukt, loon geniet, onafhankelijk van zijn praestatie of den tijd dat hij
werkt, komt in de loonklasse overeenkomstig het bedrag van dat loon. De arbeider
kan, als hij dit wil, de premie van een hoogere loonklasse betalen.
In den regel wordt de geheele premie betaald door den werkgever, uitgezonderd
voor werklieden die geen loon van hem ontvangen (kellners), werklieden die het
recht zouden hebben hunne verzekering te doen vervallen verklaren, omdat zij niet
meer verzekeringsplichtig zijn, en voor die huisarbeiders, voor welke dit bij Koninklijk
Besluit is vastgesteld.
De helft van de door hem betaalde premie kan de werkgever afhouden van het
door hem in geld betaalde loon. Indien voor een arbeider in een hoogere loonklasse
premie betaald wordt dan waartoe verplichting bestaat, kan de werkgever het meer
betaalde eveneens van hem inhouden.
Aan ieder verzekerde wordt een rentekaart verstrekt. Daarop moet voor iedere
betaalde weekpremie een zegel worden geplakt. De zegels zijn verschillend voor de
verschillende loonklassen; op ieder zegel moet de datum van het opplakken worden
vermeld. Als de rentekaart vol is wordt die door een nieuwe vervangen en het totaal
bedrag der zegels, op de ingetrokken rentekaart gehecht, aangeteekend in een aan
iederen verzekerde uit te reiken renteboekje.
De zegels worden voor iedereen verkrijgbaar gesteld, tegen het daarop aangegeven
premiebedrag. Bij Koninklijk Besluit wordt voor iedere categorie van werklieden in
het gebied van iederen Raad van Arbeid bepaald of de werkgever zelf de zegels heeft
te koopen, dan wel of hij het bedrag der door hem verschuldigde premiën moet
afdragen
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aan den Raad van Arbeid, die dan voor het opplakken der zegels zorgt.
Tot het verkrijgen van een rente moet een aanvraag worden ingediend bij den Raad
van Arbeid, onder overlegging van de loopende rentekaart. Betreft de aanvraag een
ouderdoms- of weezenrente, rente voor blijvende invaliditeit tengevolge van het
verlies van ledematen, of voor een tijdelijke invaliditeit waarvoor reeds gedurende
minstens zes maanden ziekengeld is uitgekeerd, dan zendt de Raad van Arbeid zonder
meer haar verslag aan de Rijksbank. In andere gevallen doet hij den aanvrager door
een of twee geneeskundigen onderzoeken, en raadpleegt loondeskundigen. De
Rijksbank kan daarna nog een nieuw onderzoek doen instellen door drie andere
geneeskundigen en drie andere loondeskundigen, van welke telkens één door den
aanvrager kan worden aangewezen. De rente kan door de Rijksbank na een soortgelijk
onderzoek te allen tijde worden ingetrokken.
Tegen de meeste beslissingen van de Raden van Arbeid en de Rijksbank is beroep
opengesteld, in eerste instantie bij de Raden van Beroep (voor de Ongevallenwet),
in hoogste ressort bij den Centralen Raad van Beroep.
De wet stelt ten slotte de gelegenheid open voor het verwerven van een rente door
geheel vrijwillige premiebetaling. De eenheidspremie daarvoor bedraagt f 1.50. Iedere
premie geeft recht op een rente van zooveel maal één cent per jaar als er halfjaren
verloopen zijn tusschen de betaling der premie en den datum van ingang der rente.
In 27 artikelen worden allerlei straffen bedreigd, van een boete van f 2. - af tot een
gevangenisstraf van twee jaar, tegen overtreding van de verschillende bepalingen
der wet.
Zeer belangrijk zijn, om hiermede het overzicht van den inhoud der wet te eindigen,
de overgangsbepalingen.
Vooreerst, en dit spreekt haast van zelf, vallen bij of kort na het inwerking treden
der wet ook die werklieden onder de verplichte verzekering, die eerst na hun 35ste
jaar verzekeringsplichtig worden, mits zij den 70-jarigen leeftijd nog niet bereikt
hebben.
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Voorts wordt op zijn verzoek van verzekeringsplicht vrijgesteld de werkman, die
vóór 15 April 1911 verzekerd was voor een ouderdomspensioen van minstens f 104.
- per jaar, in te gaan uiterlijk op 70-jarigen leeftijd, of voor een daarmede
overeenkomend kapitaal. Ook kan op zijn verzoek van verzekeringsplicht worden
vrijgesteld de arbeider voor wien op de een of andere wijze vóór het inwerking treden
van de wet voor den ouden dag was gezorgd.
Zij, die bij de invoering van de wet verzekeringsplichtig zijn geworden, hebben,
indien zij niet reeds op grond van de overige bepalingen tot een hoogere rente
gerechtigd zijn, aanspraak op een ouderdomsrente van f 104. - per jaar, zoodra zij
zooveel premiën hebben betaald als het 47/52 gedeelte bedraagt van het aantal weken,
verloopen tusschen den datum van invoering der wet en den dag waarop zij 70 jaar
geworden zijn.
Ten slotte wordt aan ieder, die in de 10 jaren, voorafgaande aan de invoering der
wet, minstens 260 weken verzekeringsplichtig geweest zou zijn, als de wet vroeger
was ingevoerd, in het algemeen dus aan ieder werkman (ook de vrouwelijke) een
gratis-rente van f 104. - per jaar uitgekeerd.
Voor genoemde uitkeeringen wordt als eenige voorwaarde gesteld dat de betrokkene
(of zijn echtgenoote) niet in de vermogensbelasting is aangeslagen. Overigens mag
hij gerustelijk in het genot van een flink inkomen zijn.
De extra-lasten, door de overgangsbepalingen op de Rijksbank gelegd, worden,
naar de bij de Memorie van Toelichting overgelegde berekeningen van Prof. Kluyver,
geheel gedragen door den Staat, die daarvoor, en voor de administratiekosten van
de Bank, gedurende 75 jaar een bijdrage zal geven van 8½ millioen gulden per jaar.
Mocht dit bedrag reeds gedurende eenigen tijd beschikbaar zijn vóórdat de Wet in
werking treedt, dan zal daaruit een fonds gevormd worden tot het betalen van renten
aan hen, die bij de inwerkingtreding van de Wet invalide zullen zijn.
De bewering is geuit dat het objectief weergeven van den inhoud dezer wet gelijk
staat met het voeren van een

Onze Eeuw. Jaargang 12

343
onmeedoogende critiek erop. Hoeveel waars daarin ook liggen moge, wil ik mij er
toch niet door ontslagen rekenen van den plicht om mijn ongunstig oordeel erover
nader te motiveeren.
Allereerst dan wat den vorm aangaat. Onder één reserve: de wet is met groote
zorgvuldigheid en juridische scherpte gesteld. De woorden zijn, voor zoover ik heb
nagegaan, overal in dezelfde beteekenis gebruikt, en voor hetzelfde begrip is steeds
hetzelfde woord gebezigd. Waar dit laatste niet het geval schijnt, blijken bij nader
inzien verschillende begrippen bedoeld te zijn. Zoo, om een enkel voorbeeld te
noemen, in Art. 62. De 2e alinea spreekt van het gezamenlijk bedrag der betaalde
premiën, de 4e alinea van het totaal bedrag daarvan. In het laatste geval worden alle
ten behoeve van den verzekerde betaalde premiën bedoeld, in het eerste worden niet
medegerekend de premiën, door het Rijk te zijnen behoeve betaald gedurende den
tijd dien hij in militairen dienst doorbracht.
Het is ongetwijfeld een groote verdienste in iedere wet, als naar zorgvuldige
woordkeuze is gestreefd, mits aan dit streven niet de duidelijkheid en leesbaarheid
is opgeofferd. De heer Patijn heeft er laatstelijk in de Kamer over geklaagd dat dit
in hooge mate het geval is, en ik onderschrijf zijn meening geheel. Wilde men dezen
wetsstijl een afzonderlijken naam geven dan zou men van ‘rebus-stijl’ moeten spreken.
Men trachte er eens achter te komen wat de beide volgende, samenhangende, artikelen
willen zeggen:
Art. 36. Niet verzekeringsplichtig is de werkman die den leeftijd van
35 jaar bereikt heeft en niet verplicht verzekerd is.
Art. 342. Gedurende de eerste twee jaren na het in werking treden van
artikel 1 is ook de werkman, die verzekeringsplichtig zou zijn, indien hij
niet den leeftijd van 35 jaar bereikt had, verzekeringsplichtig, indien hij
den leeftijd van 70 jaar niet bereikt heeft.
De bedoeling is te zeggen, dat men na het bereiken van den 35-jarigen leeftijd niet
of niet opnieuw verzeke-
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ringsplichtig kan worden, maar dat in de eerste twee jaren na de invoering van de
wet ook zij, die reeds 35-jaar oud zijn, verzekeringsplichtig kunnen worden, mits zij
nog niet den 70-jarigen leeftijd hebben bereikt.
Ook de bouw der wet is reeds door den heer Patijn1) aan scherpe critiek
onderworpen. De samensteller schijnt zich alle moeite gegeven te hebben dien bouw
geheel van dien onzer andere, gemaakte en nog onderhanden zijnde, sociale
verzekeringswetten te doen afwijken. Men slaagt er niet in den weg in de
Invaliditeitswet te vinden, indien men niet met groote zorgvuldigheid iedere
herinnering aan andere wetten - Ongevallenwet, Ziektewet - op zij zet.
Dit wat het uiterlijke van de wet betreft. Tegen het innerlijke ervan zijn mijn
bezwaren nog veel ernstiger.
Men legt aan onze industrie maar lasten op, alsof ze de Wonderlamp in haar kast
heeft staan. Dat is begonnen met de Ongevallenverzekering, die in geen land ter
wereld zoo vrijgevig is als bij ons. Dat gaat zoo verder met de Ziektewet, die den
werkgever de helft van de premiën laat betalen in plaats van, als in Duitschland b.v.,
het derde gedeelte. Dat eindigt - als dit het einde nog maar was! - met deze
invaliditeitsverzekering, waarvoor de premiën 40 à 100% hooger zijn dan die van
de Duitsche wet. Men vergelijke slechts:
Jaarloon van den
verzekerde.
f 200. -

Weekpremie (afgerond) inWeekpremie
Duitschland.
Ontwerp-Talma.
f 0.10
f 0.20

f 300. -

f 0.14

f 0.24

f 500. -

f 0.19

f 0.32

f 800. -

f 0.29

f 0.40

De oorzaak van dit verschil ligt hoofdzakelijkheid in het feit, dat Duitschland
(evenals thans Frankrijk) een gedeelte van alle renten uit de staatskas betaalt, niet
alleen dus van de renten in het overgangstijdperk. Het is niet duidelijk waarop onze
sociale-wetten-makers hun meening

1) Handelingen 1911-1912. Bldz. 977.
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gronden, dat de industrie van een klein en weinig invloedrijk land als het onze met
gerustheid zooveel zwaarder beladen kan worden dan die van een rijk met een zóó
overheerschende positie als Duitschland - waar men zich overigens reeds weinig
verheugd toont over de 1200 millioen Mark per jaar voor sociale verzekeringen op
te brengen!
De zwakste zijde van de wet is haar buiten iedere aanraking blijven met het
werkelijke leven, haar Jacobijnsche decreteer-lust, haar doorloopend vergeten dat
zij niet gemaakt werd voor een Strafkolonie van tot niets nut zijnde misdadigers,
maar voor een bezige maatschappij van brave, oppassende menschen, die slechts
vragen bij hun arbeid en hun dagelijksche zorgen niet gehinderd te worden. Ik ken
maar ééne wet die aan Talma's Ontwerp doet denken, het is die van Minister
Touche-à-tout, in Laboulaye's onsterfelijke ‘Prince-Caniche’. Men herinnert zich
toch het kostelijk Ministerie der ‘Gobemouches’, het drietal ministers waarvan de
eerste alleen wetten maakt en regeert, zonder ooit iemands raad te vragen, de tweede
alleen redevoeringen houdt en verder niets doet, en de derde zich bepaalt tot het
verstrekken van raadgevingen, die niemand ooit opvolgt? Die eerste, het is
Touche-à-tout, legt aan zijn Koning, Jacinthe, het volgende wetsontwerp voor:
‘Jacinthe, bij de gratie van het lot en de bescherming der feeën, koning van
Badauderie, hertog van Vanité enz., aan alle tegenwoordigen en komenden, saluut!
Overwegende dat de Staat er niet is voor den burger, maar de burger voor den
Staat, om deze afdoende reden, eertijds door den grooten Aristoteles ontwikkeld, dat
het geheel grooter is dan een deel, en het geheel theoretisch ook vóór het deel bestaat;
Overwegende dat alle vaders en moeders ambtenaren zijn, belast met het voor
rekening van den Staat voortbrengen van toekomstige belastingbetalers, geregeerden
en lotelingen;
Overwegende dat de Staat niet alleen het recht maar ook den plicht heeft te zorgen
dat bedoelde voortbrengselen
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bedorven noch verzwakt worden door een slechte behandeling, en dat daaruit voor
een goede regeering de verplichting voortvloeit om te doen waken over alle kinderen,
eenmaal de kracht en de rijkdom van het land;
Krachtens onze onfeilbare wetenschap, onze oppermacht en ons koninklijk gezag,
hebben bevolen als volgt:
Artikel 1. Er wordt aangesteld een inspecteur en een inspectrice voor ieder district
van den Staat, alzoo 66.666 inspecteurs en inspectrices voor de 33.333 districten van
ons Rijk.’
‘Art. 2. Er worden aangesteld 3000 hoofd-inspecteurs en -inspectrices om de
66.666 inspecteurs en inspectrices te controleeren.
Art. 3. Er worden aangesteld 300 generaal-inspecteurs om de 3000
hoofd-inspecteurs te inspecteeren.
Art. 4. Iedere inspecteur en iedere inspectrice zullen in den loop van elke maand
alle jongens en meisjes in hun district onderzoeken. Zij zullen er de hand aan houden
dat de ouders, kindermeisjes en minnen stiptelijk, op straffe van boete en gevangenis,
de verordeningen toepassen die voorschrijven hoe de jonge burgers en burgeressen
moeten worden gevoed, gelaafd, opgenomen, te bed gelegd, gekleed, ontkleed, bezig
gehouden en in de buitenlucht gebracht. Enz. Enz.’
Het is deze zelfde lucht die door de Invaliditeitswet waait. Het is de zelfde toeleg
om in te deelen, te be-administreeren, te controleeren en te straffen.
Dat begint al vóór de invoering van art. 1 der wet. Naar de berekening van Prof.
Kluyver zullen ruim 1.300.000 personen verzekeringsplichtig zijn. Aan ieder van
hen moet een rentekaart worden uitgereikt. Daar echter de eenmaal in het bezit van
een rentekaart zijnde en dus verzekerde werkman na minstens 3 jaar premiebetaling
(150 premieweken) bij invaliditeit recht heeft op een rente, op welk tijdstip die
invaliditeit dan ook ontstaan moge zijn, is het noodig vóór het uitreiken van iedere
rentekaart na te gaan of de betrokkene wellicht invalide is, omdat anders ook aan de
bij de invoering der wet reeds invalide personen na 3 jaar een invaliditeitsrente zou
moeten worden uitge-
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keerd, wat den financiëelen ondergang van de Rijksbank tengevolge zou hebben.
Vóór het inwerking treden van art. 1 der wet zal dus van 1.300.000 personen, dat
is bijna het vierde gedeelte der geheele Nederlandsche bevolking (de kinderen
medegerekend) worden vastgesteld of zij al of niet valide zijn. Niet ten onrechte
spreekt Minister Talma, in de Memorie van Toelichting, de veronderstelling uit ‘dat
de herziening der Tariefwet haar beslag zal krijgen geruimen tijd vóór de
invaliditeitsverzekering in werking treden kan!’1)
Het begint al vóór de invoering der wet, en het gaat maar steeds door, artikel na
artikel: verplichting tot dit, verplichting tot dat, onderzoek, rapporten, boete, hechtenis
of gevangenisstraf. De reis naar Talma's staatssocialistischen hemel wordt, ook voor
den werkgever, maar allermeest voor den werkman, een sombere en afmattende
pelgrimstocht.
Voordat hij nog maar een enkele der wettelijke weldaden kan genieten, wordt hem
de plicht opgelegd zich, op bepaalde daarvoor gestelde dagen en uren, aan te melden
bij den Raad van Arbeid. Misschien heeft hij zijn hoofd vol zorgen over een zieke
vrouw of een achterlijk kind, en verzuimt hij dit: men kan er hem f 100. - boete of
één maand hechtenis voor geven (art. 374).
Uit de gevangenis weer thuis komende vindt hij mogelijk zijn vrouw overleden.
Half gebroken tracht hij opnieuw werk te vinden. Hij klopt bij een eerste, tweede,
derde werkplaats aan: alle gesloten. De eigenaars hadden verzuimd op de
voorgeschreven wijze in de werkplaats bekend te maken op welke uren de Raad van
Arbeid zitting hield, en zijn mitsdien gestraft met f 100. - boete of 1 maand hechtenis.
Mogelijk ontdekt de arme zwerver tenslotte een werkgever die zich tijdig op de
Invaliditeitswet had ingericht, met een afzonderlijk bureau voor de administratie
ervan en een juridisch adviseur om hem voor te lichten. Hij gaat nu aan het werk, en
zorgt te juister tijd zich als verzekeringsplichtig aan te melden. Laten we hopen dat

1) T.a.p., bldz. 72.
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hij niet weigert daarbij alle van hem gevraagde inlichtingen te geven en ook geen
onjuiste mededeelingen doet, want dat kan hem onderscheidenlijk f 100. - boete of
1 maand hechtenis en f 300. - boete of 3 maanden hechtenis kosten. Natuurlijk
verzekert hij aan de heeren ambtenaren van den Raad van Arbeid dat hij geheel valide
is. Maar, achterdochtig als de ambtenaar jegens zijn aartsvijand, den geregeerden
burger, is, in aanmerking genomen den wat neerslachtigen toestand van den
delinquent, verdenkt hij dezen ervan validiteit voor te wenden om, eenmaal in het
bezit van een rentekaart, na drie jaar een invaliditeitsrente te krijgen. Op zijn verlangen
(art. 300) wordt de arbeider door een geneesheer onderzocht, die den na al dien
tegenspoed overspannen man niet zonder meer, in verband met het groote risico voor
de Bank, valide durft te verklaren. Er moet nu een commissie van drie geneesheeren
en drie loondeskundigen worden benoemd om een nader onderzoek in te stellen. De
werkman tracht gebruik te maken van zijn recht in deze commissie één geneesheer
en één loondeskundige aan te wijzen, maar daar tezelfder tijd omtrent 1.300.000
menschen moet worden vastgesteld of zij valide zijn, is er de eerste zes maanden
geen enkele geneesheer beschikbaar. Dat telkens verschuiven van de beslissing doet
zijn handelingen geheel komen onder den invloed van de zonderlinge
dwangvoorstellen, dat zijn levensgeluk is gemoeid met zijn al of niet opneming onder
de verplichte verzekering. Als dus eindelijk geneesheeren en loondeskundigen voor
hem beschikbaar zijn, de commissie vergadert en hare meerderheid uitmaakt dat hij
invalide is, gaat hij onmiddellijk (binnen eene maand) in hooger beroep. Na een
langdurige procedure, die hem dagen van zijn werk gekost heeft, wordt ten slotte
uitgemaakt dat hij in staat is meer dan het derde gedeelte te verdienen van het loon,
dat een gezond arbeider pleegt te hebben, en mitsdien verzekeringsplichtig is. Er
wordt hem - er is inmiddels anderhalf jaar verloopen, en de wet is al een tijd in
werking - een rentekaart uitgereikt.
De eerste maanden ontloopt hij nu verder alle vallen,
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door den wetgever gezet. Daar hij met f 8. - weekloon in de derde loonklasse is houdt
zijn patroon iedere week f 0.16 premie van zijn loon af, en plakt daarvoor een zegel
op zijn kaart. Ongelukkig laat hij zijn kaart een paar dagen slingeren thuis, zoodat
zijn jongste bengel gelegenheid vindt de zegels met wonderlijke hiëroglyphen te
overdekken. De ambtenaar, ingevolge de wet met de opsporing dezer misdaden belast
(art. 386), ontdekt het feit. Een vervolging wordt ingesteld en Talma's troetelkind
krijgt f 100. - boete of 1 maand hechtenis (art. 374). Natuurlijk vindt hij bij zijn
terugkeer uit de gevangenis zijn plaats in de fabriek bezet. Gelukkig slaagt hij erin
spoedig althans een paar dagen aan den slag te komen. Maar, ongelukkige die hij is,
heeft hij vergeten zijn rentekaart bij zich te steken en wordt met f 10. - boete bestraft
(art. 375). Een oude ladetafel brengt bij een uitdrager deze som op, en als de man na
eenigen tijd in de huisindustrie een gulden of zes in de week verdient, schijnt aan de
tegenspoeden een einde gekomen te zijn. Tot hij - zes gulden is weinig en een
huishouden kost veel - een paar weken verzuimt een zegel van f 0.24 op zijn rentekaart
te plakken. Hij krijgt daarvoor 2 boeten van f 2. - ieder (art. 369). Na een bezoek aan
den lommerd worden de boeten betaald. Weer laat, eenigen tijd daarna, de nood
gedurende enkele weken niet toe f 0.24 op zij te leggen voor een zegel. De ellendige!
In plaats van maar liever een paar keer f 2. - boete te betalen, koopt hij, in een week
dat hij wat ruimer loon geniet, eenige zegels te gelijk, plakt ze op en antidateert ze.
Het wordt ontdekt en f 100. - boete of 1 maand hechtenis is de gerechte straf ervoor.
Zoo verloopen er een jaar of tien, nu eens met werken, dan met een verblijf in de
gevangenis. Van het altijd schamele loon is zeker in het geheel meer dan f 100. - aan
boete betaald. Als hij, na het overlijden van zijn oudsten zoon, verzuimt heeft diens
rentekaart binnen 7 dagen aan den Raad van Arbeid te zenden, en daarvoor een maand
in hechtenis heeft moeten doorbrengen (art. 374), weigert hij de gevangenis te
verlaten, bezeten door
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de waanvoorstelling dat vervolgers hem uit een ideale samenleving willen stooten.
Een gewezen werkgever, wien zelfs alle sociale wetten te samen niet van zijn
goedhartigheid hebben kunnen berooven, overreedt hem een invaliditeitsrente aan
te vragen, daar hij nu waarlijk onbruikbaar is geworden voor alle werk. Vermits zich
intusschen de jurisprudentie gevestigd heeft, dat een werkman, die om
invaliditeitsrente vraagt, daarop altijd recht heeft, wordt zonder veel bezwaar in
gunstigen zin beschikt op zijn aanvraag. Het blijkt dat hij ondanks de maanden
hechtenis en de tijden van werkeloosheid, toch nog gemiddeld f 0.06 per week aan
premie heeft betaald, en in het geheel f 31. -. Hem wordt dienovereenkomstig een
invaliditeitsrente toegekend van f 0.45 per week.
Deze nog geheel onvolledige schets, waarvan alleen het koloriet wat is versterkt
door het noemen van de maximum-straffen, geeft beter het haast waanzinnige karakter
der wet weer dan een lang betoog, dat zeker nog iets zou moeten zeggen van de 84
artikelen, aan zegels en rentekaarten gewijd, van de 27 artikelen met strafbepalingen,
en van verplichtingen als die, opgelegd aan den werkgever, om aan den Raad van
Arbeid, d.i. dus wellicht aan zijn concurrenten of aan socialistische agitators,
nauwkeurig op te geven wie er bij hem werkzaam zijn en welke loonen zij verdienen.
Een deel van het willekeurige en kunstmatige in deze geheele regeling is
ongetwijfeld een gevolg van het feit, dat Minister Talma heeft gemeend slechts
dwangverzekering te moeten of te mogen kiezen.
De Memorie van Toelichting doet zelfs geen poging die keuze te rechtvaardigen.
‘Wat betreft de bevoegdheid en roeping der overheid - zegt de Minister1) - tot het
instellen van eene zoodanige regeling, moge worden verwezen naar het aangevoerde
in § 1 en 2 van de algemeene beschouwingen in de Memorie van Toelichting bij de
ontwerpen eener Radenwet en eener Ziektewet.’ De heer

1) T.a.p., bldz. 68.
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Patijn vestigde in zijn straks genoemde rede reeds de aandacht erop dat in bedoelde
paragrafen de verplichte verzekering verdedigd wordt met een beroep op de
ontwikkeling in de hedendaagsche wijze van voortbrenging. ‘Slechts - zoo wordt
daar gezegd - voor zoover de hedendaagsche wijze van voortbrenging haar invloed
doet gelden, valt een rechtsgrond voor wettelijke regeling aan te wijzen...... Arbeiders
in persoonlijken dienst, in het algemeen dus ook de huiselijke dienstboden, vallen
daarom niet onder de verplichting’1). De zelfde Minister die deze woorden neerschrijft
neemt in zijn dwang-invaliditeitsverzekering die dienstboden wèl op, zonder ook
maar één enkel woord ter verontschuldiging van zijn overhaaste bekeering.
Ik geloof niet dat bij éen onzer grootere wetten een even oppervlakkige, van
sofismen aaneenhangende, toelichting is aan te wijzen. Soms schijnt het of de Minister
zelf-ironie bedoelt; zoo, wanneer hij spreekt2) van de noodzakelijkheid, om deze
regeling met spoed tot stand te brengen, ‘ook opdat de maatschappelijke krachten,
die ten deze werken, zich in haren arbeid aan de wettelijke regeling kunnen
aanpassen’. Dàt van eene regeling die zelfs geen klein gedeelte gebruikt van het in
de vrije maatschappij gewordene! Het is waar, er wordt eene gelegenheid geopend
tot vrijwillige verzekering, maar de invoering daarvan wordt tot veel later uitgesteld,
en niets wordt gedaan om haar te doen slagen. Wie gedurende 30 jaar f 18, - premie
per jaar betaald heeft, krijgt, invalide of 70 jaar zijnde, recht op een rente van f 108.
- per jaar!
Niet gesproken wordt van het bezwaar dat het aldus beschikken over het inkomen
der Staatsburgers zuiver Staatssocialisme is. Toch bewijst het feit dat
anti-revolutionnaire verdedigers der wet het noodig hebben gevonden noodstand te
proclameeren, hoe ook zeer goede vrienden van den Minister zijn regeling een naar
den vorm Staatssocialistische achten.
Geen enkel woord in de geheele Memorie van Toe-

1) T.a.p., bldz. 57.
2) T.a.p., bldz. 68.
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lichting om de duizendmaal gehoorde principiëele en praktische bezwaren tegen
dwangverzekering te weerleggen.
Niet gesproken wordt van de voor de moraliteit der arbeidersbevolking zoo
noodlottige gevolgen van dwangverzekering, o.a. laatstelijk in het artikel van Dr.
Friedensburg zoo treffend aangegeven1).
Niets wordt gezegd ter rechtvaardiging van den druk, gelegd op den arbeider met
een laag inkomen, die daarvan verplicht wordt een dubbeltje of f 0.20 per week weg
te leggen, ook op oogenblikken dat hij zijn geld allereerst voor zijn dagelijksche
behoeften noodig heeft; van de boete van f 2. - die hij voor iedere week verzuim (als
hijzelf de premie moet betalen) heeft op te brengen, van een weekloon van f 5. wellicht! Niets van den druk op den kleinen ondernemer gelegd, die, als hij f 1500.
- loon per jaar betaalt, van zijn eigen schamele inkomen f 25. - premie voor zijn
arbeiders moet opbrengen, dat is een halve gulden per week! Niets dat zou moeten
aantoonen waarop zulk een belasting alleen op den werkgever gelegd behoord te
worden en niet op alle andere staatsburgers eveneens.
Geen woord om te verdedigen, zelfs niet om goed te praten, dat aan ieder die
arbeider is en 70 jaar, hij moge dan zelfs een inkomen van f 10. - of f 12. - per week
hebben, een gratis pensioen zal worden betaald van f 104. - per jaar, terwijl ieder
ander, al is hij ook van alle inkomsten ontbloot, met wrok en droefheid kan toezien
en betreuren, niet tot den gebenedijden Arbeidersstand te behooren. De heer van
Doorn noemde eens in de Kamer Minister Talma een ‘gewonen socialist’; hij mag
nu van een ‘gewonen Marxist’ spreken, laat het dan zijn van het revisionnistische
gilde.
Geen woord over al deze voor een ernstig staatsman toch niet onbelangrijke zaken.
Er wordt, met een verwijzing van een paar regels naar een ander stuk, aan 1.300.000
menschen een geweldige en levenslange dwang opgelegd - en daarna is ieder verder
betoog overbodig.

1) Zie ook het reeds genoemde rapport aan den Bond van Vrije Liberalen, bldz. 137 vlg.
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Eenmaal aangenomen het beginsel van dwang, zou men toch in den breede hebben
moeten aantoonen de noodzakelijkheid om zoo geheel uiteenloopende verzekeringen
als die voor invaliditeit en voor ouderdom tezamen in ééne wet te regelen. Tot nu
toe deed alléén Duitschland hetzelfde. Het vaststellen wie recht heeft op
ouderdomspensioen is meer dan eenvoudig. De contrôle op de gepensionneerde
invaliden is haast onuitvoerbaar, en een ook maar eenigszins voldoend stelsel is ter
wereld nog niet gevonden. De berekeningen voor de ouderdomsverzorging zijn met
groote nauwkeurigheid en op algeheel vertrouwbare grondslagen, door den eersten
den besten verzekeringswiskundige uit te voeren. Die voor de invaliditeitsverzekering
liggen boven het vermogen van den knapsten actuaris en den grootsten statisticus.
De Memorie van Toelichting voert voor de samenkoppeling van deze twee meest
tegenstrijdige aller dingen niet veel anders aan dan het argument, dat de
landbouwbevolking langer leeft en dus bij afzonderlijke ouderdomsverzekering
gedeeltelijk op kosten van de industriebevolking zou verzekerd zijn, en deze laatste
daarentegen weer meer aan invaliditeit bloot staat en dus gedeeltelijk op kosten der
landbouwbevolking invaliditeitspensioen zou genieten, indien de
invaliditeitsverzekering afzonderlijk was geregeld. Een puur sofisme - omdat het
geheele bezwaar opgeheven zou worden door beide deelen der bevolking toe te staan
zich in afzonderlijk verband te verzekeren.
Haast niets dus over het beginsel der dwangverzekering, niet veel meer dan niets
over het door alles veroordeelde en niets gemotiveerde samenbinden der beide
verzekeringen! Wat nu over de organisatie der verzekering? Het wordt met een paar
zinnetjes voorgesteld of naar decentralisatie zou gestreefd zijn. Eenigszins, bij de
uitvoering der wet, die althans ten deele plaatselijk, bij de Raden van Arbeid berust.
De organisatie zelve is echter een voorbeeld van in geen enkel ander land bekende
centralisatie.
De Duitsche wet kent nog verschillende Versicherungs-
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anstalten, en ook Sonderanstalten. In Frankrijk kunnen grootere of kleinere groepen
van arbeiders verschillende onderlinge kassen vormen, die zich slechts aan bepaalde
contrôle ten aanzien harer soliditeit hebben te onderwerpen, staatssubsidie krijgen
voor hare administratie, en de in de wet aangeduide minimum premiën moeten heffen.
Eerst de niet onderling verzekerden komen bij de Nationale Kas terecht. Ook Engeland
kent in de eerste plaats de onderlinge verzekering onder contrôle en op de bij de wet
gestelde voorwaarden. Slechts wie daar vrijwillig of gedwongen buiten valt, stort
zijn premiën door bemiddeling van de Posterijen in het speciale postfonds. Er was
voor Minister Talma toch wel eenige aanleiding geweest om uiteen te zetten waarom
hij heeft gemeend al de voordeelen van dergelijke regelingen te moeten wegwerpen.
Zijn er misschien anti-revolutionnaire beginselen...?
Ik heb tot hier toe gezwegen over de financiëele grondslagen der wet. De daarvoor
verantwoordelijke persoon is Prof. Kluyver. Men dient zonder aarzeling te beamen
dat, de overgangsbepalingen daargelaten, de berekeningen geheel aan den veiligen
kant blijven en met name de invaliditeitskansen met groote voorzichtigheid zijn
gekozen. De overgangsbepalingen daargelaten, want ik wil tegen de daarop betrekking
hebbende cijfers een tweetal bezwaren ontwikkelen, waarvan ik vooral het tweede
zéér laat wegen.
De becijfering van Prof. Kluyver is gegrond op het aannemen van een gemiddelde
premie, steunend op eene berekening, waaraan Prof. Kluyver zelf geen groote
beteekenis hecht1). Het aannemen dezer gemiddelde premie brengt echter voor de
overgangsbepalingen, volgens welke de ouderen in elk geval eene rente van minstens
f 104. - krijgen, een nadeel mede: indien de werkelijke gemiddelde premie lager zal
blijken te zijn, zullen de baten geringer wezen terwijl de lasten even hoog blijven,
zoodat de door den Staat te geven bijdrage in de toekomst verhoogd zal moeten
worden. Daar nu de becijferingen gegrond zijn op

1) Bijlage Memorie van Toelichting. Bldz. 115.
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de Duitsche verhoudingen, en de geldloonen vermoedelijk in Duitschland gemiddeld
hooger zijn dan ten onzent, zou het misschien voorzichtig geweest zijn die bijdrage
reeds dadelijk wat hooger te schatten.
Van meer gewicht intusschen acht ik het volgende punt. Prof. Kluyver schat1) dat
24.300 werklieden (21.200 verhoogd met 14½%) aanspraak zullen hebben op het in
art. 357 der wet bedoelde gratis-pensioen voor hen, die bij de invoering van de wet
70-jarig werkman of oudwerkman zijn. Deze schatting, zeer willekeurig, komt mij
veel te laag voor. Zij is gegrond op de Beroepstelling van 1899, maar verliest uit het
oog dat duizenden gewezen werklieden, ook zij die niet invalide zijn, zich als ‘zonder
beroep’ zullen hebben opgegeven. In 1909 waren er ruim 212.000 70-jarigen in ons
land. Het is niet aan te nemen dat van dezen niet meer dan ruim 11% van de
voordeelen der wet zouden genieten, indien men de ervaring te dezen aanzien van
andere landen in aanmerking neemt. Vooral België is in dit opzicht leerzaam. De
wet van 1900 kende aan 65-jarige arbeiders en oud-arbeiders een gratis-pensioen toe
van 65 francs. De wiskundige adviseurs der regeering meenden het aantal te
pensionneeren arbeiders te mogen schatten op 100.000. In werkelijkheid worden er
210.000 pensioenen uitgekeerd. Neemt men het verschil in bevolking in aanmerking,
het verschil in leeftijd en het verschil in de wettelijke bepalingen, dan komt men toch
zeker tot ongeveer 80.000 te pensionneeren werklieden voor ons land, dat is dus ruim
3 maal zooveel als Prof. Kluyver verwacht.
Dit is van groot belang in verband met de motie-Troelstra, (tot het reeds vóór de
behandeling van de wet afzonderlijk invoeren der bepaling van art. 357).
Op zich zelf reeds is dit niet doenlijk. Art. 357 spreekt van hen die bij de invoering
van de wet 70 jaar zijn. Zij die 69 jaar of jonger zijn komen niet in aanmerking,
indien zij niet een zeker aantal premiën betaald hebben. Men zou, om te beginnen,
dus ook hen er onder moeten betrekken.

1) T.a.p., bldz. 121.
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Dat wordt dus eenvoudig de invoering van een stelsel van staatspensionneering. Maar
van het slechtst denkbare. Men geeft pensioen aan den werkman, behoeftig of niet,
en sluit ieder ander uit, ook al lijdt hij gebrek. Indien intusschen de kosten ervan
belangrijk hooger kunnen zijn, zou ook om die reden het aannemen der
motie-Troelstra ondenkbaar zijn. In het stelsel der Regeering is het kosten-bezwaar
niet zóó overwegend. Zij slaat de Staatsuitgaven voor het overgangstijdperk om over
75 jaar. Ook als mijne schatting juist is, zal de jaarlijksche bijdrage van den Staat
slechts met ruim één millioen gulden verhoogd behoeven te worden, terwijl de
ontvangst aan premiën in ieder geval over de noodige kasmiddelen doet beschikken.
Wordt de motie-Troelstra aangenomen, en blijkt dan per jaar in plaats van 2½ millioen
ruim 8 millioen noodig te zijn, dan ontbreken daarvoor de gelden zoo lang niet nieuwe
bronnen van inkomsten zijn geopend. Men zou deze dus tegelijk met het aannemen
der motie moeten aanwijzen - indien men de Regeering niet haast wil dwingen tot
het zoo spoedig mogelijk uitvoeren van hare tariefplannen.
Dat alles raakt intusschen niet Minister Talma's ontwerp, en ik wil nu eindigen
met eene samenvatting van mijn oordeel daarover:
Ik acht het principiëel het slechtst denkbare - wat, ik erken het, intusschen
gedeeltelijk een kwestie van politiek inzicht is.
Ik meen dat in dit slechtst denkbare stelsel de slechts denkbare samenkoppeling
is gekozen van de invaliditeitsen de ouderdomsverzekering, eene samenkoppeling
die, ook bij dwangverzekering, noch Frankrijk, noch Engeland hebben gewild.
Ik meen dat het geheel, zoowel wat de administratieve regeling als de organisatie
aangaat, op de slechtst denkbare wijze is uitgevoerd.
Zal Minister Talma nog eenmaal tot het inzicht komen der juistheid van Laboulaye's
woorden in zijn straks genoemd boek: ‘Une seule chose fait la grandeur des peuples,
la liberté; une seule chose les tue, l'administration’?
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Protestantsche zending in indië.
Een woord naar aanleiding van de laatste Begrootingsdebatten
Door J.W. Gunning.
In den laatsten tijd is herhaaldelijk en met nadruk betoogd, dat een koloniale regeering,
en vooral het Nederlandsch Indische Gouvernement, tegenover zijn inlandsche
onderdanen niet godsdienstig-neutraal is, en ook niet kan zijn. Deze bewering is niet
wel voor tegenspraak vatbaar, en allen die in koloniale zaken betrokken zijn, vooral
die bestuursambtenaren, die het meest met het volk in aanraking komen, zullen goed
doen door deze gedachte in zich op te nemen, en bij hunne handelingen er rekening
mede te houden. Het duidelijkst treedt de zaak aan het licht, wanneer wij te doen
hebben met animistische heidenen. Hoofdzaak in hun godsdienst is de vereering van
de geesten der afgestorvenen. Men erkent wel het bestaan van hoogere goden, maar
alleen priesters en priesteressen weten hoe men hen moet benaderen, en de groote
menigte laat in bizondere omstandigheden door hun bemiddeling de hulp dezer
hoogere goden inroepen. In het gewone dagelijksche leven bemoeit men zich niet
met hen, gelijk zij zich niet om den gewonen man bekommeren. Des te meer heeft
deze
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te doen met de geesten zijner afgestorvenen, die afgunstig zijn op hun op aarde
vertoevende nakomelingen. Het leven hiernamaals stelt men zich voor naar het model
van het tegenwoordige, maar in alle opzichten is het daar ginds minder aangenaam.
Vandaar dat de invidia deorum in de verhouding der geesten tot de levenden een
belangrijke rol speelt. Bijzonder afkeerig zijn de geesten van elke afwijking van de
gewoonten, die in zwang waren toen zij zelf nog op aarde leefden. Daardoor is het
heidendom een groot, zwaar, log stuk conservatisme, waarmede de opdringende
cultuur onmiddellijk in conflict komt. De intensiteit van dit conflict kan men zich
moeilijk groot genoeg voorstellen. Wij realiseeren ons nog niet genoeg, dat bij volken
als deze het geheele politieke, maatschappelijke en private leven, tot in de kleinste
bijzonderheden beheerscht wordt door de adat, waarvan de geesten der voorvaderen
de handhavers zijn. De vestiging van een bestuursambtenaar onder zulk een volk, is
op zich zelf reeds een innovatie van hoogst bedenkelijken aard. En nog erger wordt
het, wanneer zijn invloed begint door te werken. In de gewoonten der voorvaderen
is zoo heel veel, dat een bestuursambtenaar niet dulden kan en niet dulden mag. En
zoodra hij, overeenkomstig zijn plicht, maatregelen neemt tot verbetering van
maatschappelijke toestanden, als hij wegen aanlegt, landbouw en veestapel bevordert,
enz. wordt het conflict veel scherper. De inlander wordt gedwongen tot daden van
impiëteit tegenover zijn voorvaderen, d.w.z. tegenover zijn goden, en hij geraakt met
dezen op kwaden voet. Hij zoekt nu bescherming tegen hen bij een god, die kennelijk
al deze nieuwigheden duldt en bevordert. Als zoodanig biedt zich bij hem aan de
Allah der Mohammedanen (die beleden wordt door een meestal niet gering getal
dergenen, die tot het gevolg van den bestuursambtenaar behooren) of, indien Hij
hem gepredikt wordt, de God der Christenen. In elk geval, ondanks alle eerlijke
pogingen om den inboorling in godsdienstig opzicht volkomen vrij te laten, wordt
door de maatregelen van ons Gouvernement juist aller-
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eerst en allermeest zijn godsdienstig leven aangetast1).
Onder de Mohammedanen is het conflict tusschen het godsdienstig leven des volks
en de moderne cultuur ten deele scherper, ten deele minder scherp. De Islam verbiedt
vrede te sluiten met een niet-Mohammedaansche Regeering, en staat niet meer dan
een wapenstilstand van 10 jaren toe. Onderwerping van geloovigen aan een
ongeloovigen vorst is uitgesloten. Het geheele systeem van den Islam stempelt onze
heerschappij over onze Mohammedaansche onderdanen tot een onwettige, en
theoretisch gesproken is het handhaven daarvan een gestadige aanval op den
godsdienst des volks, dat door overmacht verhinderd wordt te doen wat Allah
voorschrijft. Intusschen, deze voorschriften der Mohammedaansche wet zijn niet die,
welke het krachtigst leven in het bewustzijn des volks. Zoo nu en dan duiken zij
sporadisch op in het brein van den een of anderen geestdrijver, die dan meestal een
aantal volgelingen om zich heen weet te verzamelen, en aanleiding geeft tot
rustverstoring. Evenwel, door nauwgezet toezicht van

1) Menigmaal verwijt men der Zending, dat zij den inlander niet laat in zijn gelukkigen
natuurstaat. Over dat ‘gelukkig’ spreek ik nu niet; wie eenigszins van de toestanden op de
hoogte is, weet dat daar veel op af te dingen valt. Maar uit het in den tekst gezegde volgt,
dat dit verwijt veel meer treft den handelaar, den industrieel en bizonder den
Regeeringsambtenaar, vooral sedert in de laatste jaren de invloed van het Nederlandsche
Gouvernement en van de Nederlandsche cultuur zoo belangrijk is toegenomen. De Zending
mag zich (ik spreek het met leedwezen uit) de eer niet toeëigenen de beweging der geesten
in het leven te hebben geroepen, die op dit oogenblik in Indië, vooral onder animistische
Heidenen, wordt waargenomen. Soms heeft zij er toe mede gewerkt; bijna altijd is het haar
werk als de bevolking aan het Christendom boven den Islam de voorkeur geeft; maar een
der gewichtigste factoren is waarschijnlijk overal de zoo sterk toegenomen invloed der
Europeesche cultuur. De aanklacht geldt dus veel meer diegenen, die als voorstanders van
onze koloniale politiek, of als vertegenwoordigers van cultuurondernemingen, enz. het
geestelijk bestaan van den inlander onderst boven keeren, maar zonder hem ook maar eenige
leiding te geven daar, waar hij die het meest behoeft, nl. op godsdienstig gebied. En het
spreekt vanzelf, dat bovengenoemde oorzaak van de beweging der geesten onder de
animistische heidenen, in geen enkel opzicht tekort doet aan haar overheerschend godsdienstig
karakter.
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de zijde der Regeeringsambtenaren zijn dergelijke rustverstoringen vaak voorkomen,
en waar dit niet gelukte, werden ze in den laatsten tijd door beleidvol optreden meestal
in zeer korten tijd onderdrukt. En dan moet worden erkend dat, hoe men ook over
den Islam overigens oordeele, hij toch een cultuurfactor is van eenige beteekenis;
een animistisch volk althans doet, door het omhelzen van den Islam, een stap
voorwaarts. Ik vergeet niet den langdurigen en waarschijnlijk diepergaanden invloed
der hindoecultuur op Java; maar de daarop gevolgde 400-jarige heerschappij van
den Islam, welks beteekenis in de laatste halve eeuw zeker in niet geringe mate is
versterkt, heeft althans niet verhinderd, dat op dit oogenblik op Java zich allerwege
een verlangen naar associatie aan de Nederlandsche cultuur openbaart.
Natuurlijk is het de taak van Nederland deze associatie met alle kracht te
bevorderen. Daarbij dient men evenwel te bedenken (het is onlangs van zeer bevoegde
zijde nadrukkelijk betoogd) dat door associatie aan de Eur. cultuur de Mohammedaan
voortdurend meer in conflict komt met de Mohammedaansche wet, en de band, die
hem aan deze verbindt, geleidelijk slapper wordt. Men spreekt dan ook van
ontbindingsproces van den Islam, en het bestaan daarvan wordt met vreugde
geconstateerd, omdat deze godsdienst, hij moge dan voor animistische heidenen een
cultuurfactor van eenige beteekenis zijn, toch vele elementen in zich bevat (men
denke slechts aan de geoorloofde polygamie) die een belemmering zijn voor alle
waarachtige beschaving. Men kan dit standpunt verdedigen, omdat de Inlander zelf,
ook al vermoedt de overgroote meerderheid de consequenties niet, associatie aan de
Eur. cultuur verlangt. Toch dient men er rekening mede te houden dat wij bezig zijn
het ontbindingsproces van het godsdienstig bewustzijn der Mohammedanen in onze
Koloniën te verhaasten, misschien moet ik zeggen aan den gang te brengen. Ook
tegenover den Islam trachten wij neutraal te zijn; feitelijk zijn het wij het allerminst.
Van het standpunt der Zending gezien heeft deze toe-
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stand zijn zeer bedenkelijke zijde. Uit de animistische heidenen worden thans groote
scharen tot ons gedreven, die met aandrang vragen om de prediking van het Evangelie,
een aandrang, waaraan wij geen weerstand kunnen bieden, terwijl onze financiëele
kracht bij onze pogingen om daaraan te voldoen te kort schiet. En onder
Mohammedanen ware het ons liever een eerlijken strijd te voeren met een krachtig
Mohammedaansch geloofsleven. In elk geval bewijst men der Zending een slechten
dienst, wanneer men er op aandringt dat de Regeering, omdat ze nu eenmaal toch
niet geheel neutraal kan wezen, nu ook maar rond er voor uit kome, dat het eigenlijk
om kerstering van haar onderdanen te doen is. Ik dring er zeer ernstig op aan dat de
Regeering, en al hare hoogere en lagere ambtenaren, rekening houden met den invloed
van hun optreden op het godsdienstig leven des volks. Ik hoop dat de tijd spoedig
moge aanbreken, dat alle regeeringsambtenaren en alle Europeanen in Indië, in hun
belijdenis en levenswandel toonen, dat zij tot een Christelijke natie behooren. Maar
ik hoop tevens dat de Regeering, bij het nemen van maatregelen, die op het
godsdienstig leven der bevolking invloed oefenen, niet verder ga dan strikt
onvermijdelijk moet worden geacht, en dat zij er naar streve zich zooveel en zoo
spoedig mogelijk van zoodanige maatregelen te onthouden. Laat mij het zoo mogen
zeggen: in Nederland is de godsdienst voor een belangrijk deel uit de sfeer van het
openbare leven teruggedrongen; in Indië daarentegen is hij zoozeer vermengd met
alle futiliteiten van het dagelijksch leven, zoowel het private als het openbare, dat
hij ontaardt in formalisme van de grofste soort. De godsdienst brengt hier niet een
ideaal, dat het dagelijksch leven doortrekt en heiligt, maar omgekeerd, het dagelijksch
leven trekt den godsdienst naar beneden. Hoe meer de Regeering nu in deze dingen
ingrijpt, des te grooter is de kans dat dit formalisme gehandhaafd blijft; en des te
moeilijker zal het vallen den inlander te brengen tot die innige vroomheid des harten,
waar het ons om te doen is. Ik geef toe dat het (helaas!) nog lang zal duren, eer
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de Regeering zich geheel kan onthouden van maatregelen, die het godsdienstig leven
des volks raken en, nog eens, het is dringend noodig, dat niet alleen haar ambtenaren,
maar alle Europeanen in Indië zich van dezen toestand bewust zijn en hun
verantwoordelijkheid beseffen. Maar hoe eerder de Regeering zich terug kan trekken
op het terrein, dat meer bepaaldelijk het hare is, des te beter zal het voor de Zending
wezen. Zendingsvrienden, die de Regeering in een tegenovergestelde richting willen
drijven, bewijzen naar het mij voorkomt aan de laatste, maar zeker aan de Zending
een slechten dienst.
Daarentegen (ik kan niet nalaten daarop, zij het ook slechts in het voorbijgaan, te
wijzen) volgt uit het bovenstaande onmiddellijk, dat de Zending, mits zij uiting zij
van particulier initiatief en alle dwang-, zelfs alle drangmiddelen versmade, voor de
ontwikkeling van Indië van zeer groote beteekenis is. Wij ontnemen den inlander
zijn godsdienst. Nu treed ik hier natuurlijk niet in debat met degenen, die van meening
zijn dat de godsdienst als cultuurfactor geen blijvende waarde heeft, en dat hij in
Europa als zoodanig heeft uitgediend. Evenwel, de meening dat hij nu ook in Indië
zijn beteekenis heeft verloren, en dat wij straffeloos den inlander op godsdienstig
gebied geheel zonder leiding kunnen laten, getuigt toch wel van wat al te veel (ik
zal mij niet sterk uitdrukken) gemis aan historisch bewustzijn.
Laat men den inlander van staatswege zijn godsdienst ontnemen; het is helaas
onvermijdelijk. Maar laat men dan goedkeuren, dat particulieren (en in Indië staat
de ‘particulier sadja’ niet sterk!) zich opmaken om hem althans bekend te maken
met den godsdienst, die in Europa zooveel zegen heeft verspreid. Elke Nederlander,
van welke politieke of godsdienstige kleur hij ook zij, moest zulk een onderneming
met symphatie begroeten, en naar vermogen financieel steunen. Dringt dit bewustzijn
verder door, dan ware de Zending van haar drukkende financiëele zorgen verlost.
Zelfs voor de Regeering is het verre van onverschillig dat, waar zij zelf verstorend
ingrijpt in het gods-
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dienstig leven van haar onderdanen, anderen op dit gebied de leiding overnemen,
die zij zelf niet geven kan. En aangezien het optreden dezer godsdienstige leidslieden
(ook dit volgt logisch uit het hier boven gezegde) belangrijke en zeer gewenschte
maatschappelijke gevolgen heeft, daarom dient ernstig te worden overwogen in
hoeverre de Regeering, juist ter wille dier maatschappelijke gevolgen, hun arbeid
geldelijk kan steunen. Althans wanneer dit geschieden kan zonder het karakter van
particulier initiatief aan te tasten, want dit is voor de Zending een levensbehoefte,
en alleen als zoodanig heeft zij ook voor de Regeering beteekenis.
Intusschen, dit laatste stip ik slechts in het voorbijgaan aan. Het is mij hier om iets
anders te doen. Het hierboven gezegde heeft een keerzijde, en ik wil uitspreken en
aantoonen dat men zich in zendingskringen daarvan bewust is.
Het politiek en maatschappelijk leven is in Indië zóózeer saamgeweven met den
godsdienst, dat de Regeering, door zich op de beide eerste terreinen te doen gelden,
ook den godsdienst aantast. Evenwel door, zij het zoo voorzichtig mogelijk (ik kom
daarop straks terug), den godsdienst aan te tasten, laat de Zending het maatschappelijk
en politiek leven niet onaangetast. Over het eerste kan men zich verblijden; velen
zijn vrienden der Zending geworden, juist door de resultaten van haar werk op
maatschappelijk gebied. Het tweede echter is in hooge mate bedenkelijk. Nog veel
bedenkelijker dan de invloed door de Regeering op den godsdienst geoefend. Ik weet
wel, dat er op dit gebied nog wel eenig misverstand heerscht, en dat zendelingen wel
eens beschuldigd worden buiten hun terrein te treden, wanneer dit toch werkelijk
niet het geval is. Wanneer de zendelingen bijv. met hun gemeenteleden en vooral
met Christenhoofden, beraadslagen over de wijziging van sommige onderdeelen van
het private recht, vooral van het huwelijksen erfrecht, dan doen zij toch waarlijk niet
anders dan hun plicht in een land, waar deze dingen aan het ‘gewoonterecht’ zijn
overgelaten. Bovendien wordt in dergelijke ge-
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vallen zooveel mogelijk samenwerking gezocht met de ambtenaren van het
Binnenlandsch Bestuur, die in den laatsten tijd meestal die medewerking op zeer
welwillende wijze verleenen. Maar (en dit wordt naar het schijnt door
zendingsvrienden, die buiten de eigenlijke praktijk van het werk staan, te veel
vergeten) de zendeling is nu eenmaal Nederlander, althans Europeaan, hij is dus een
vertegenwoordiger van het overheerschende ras. Voor den inlander zijn politiek en
godsdienst onverbrekelijk een. De daden van den vertegenwoordiger der politieke
macht hebben dus voor hem een godsdienstige kleur, maar ook, achter de daden van
den godsdienstigen leidsman vermoedt hij althans een politieke bijbedoeling. Men
vergete niet dat de zendeling niet alleen de inlandsche Christenen opzoekt. Deze zijn
reeds voor den Hollandschen invloed, ook op godsdienstig gebied, gewonnen, en bij
hen loopt men niet veel gevaar meer. Maar een zendeling is natuurlijk iemand die
zooveel mogelijk met niet-Christenen in aanraking zoekt te komen. Deze zijn van
den politieken invloed van Nederland meestal weinig gediend; zij kunnen zich daaraan
echter niet onttrekken, en laten dus, door den nood gedwongen, den Europeeschen
ambtenaar ook op maatschappelijk gebied, zijn gang gaan. Maar de sfeer van het
godsdienstig leven, de meest intieme, willen zij althans voor Eur. invloed vrijwaren.
Dit is een reden te meer om Mohammedaan te worden; de Islam werpt tegen den
Eur. invloed althans tijdelijk een dam op. Maar het is duidelijk, dat onder zoodanige
omstandigheden de man, die nu juist op godsdienstig gebied invloed wil oefenen,
tevens beschouwd wordt als een politiek agent, in elk geval als min of meer een
medewerker van den burgelijken ambtenaar, en het is zeer begrijpelijk, dat de
buitenstaanders het Christen worden noemen: ‘Hollander worden’. Een ambtenaar
heeft niet het recht te beweren, dat hij zich met den godsdienst niet inlaat, en dat hij
met het werk van den zendeling niets te maken heeft; evenmin heeft een zendeling
het recht te beweren, dat zijn werk alle politieke beteekenis mist, en dat hij zich niet
behoeft te
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bekommeren over de mogelijke gevolgen van zijn optreden voor den ambtenaar,
alsof zoodanige gevolgen niet bestonden. Natuurlijk, hoe eerder ook in dit opzicht
beider terrein scherp kan worden afgebakend, des te beter. Voorloopig evenwel is
dit nog onmogelijk. Ik durf zeggen, dat men zich in zendingskringen van dezen
toestand bewust is, en er zeer nadrukkelijk rekening mede houdt. Ik vrees echter, dat
buitenstaanders het wel eens vergeten; dat zij, in hun ijver om de Zending te dienen,
wel eens al te veel Europeesche theorieën naar Indië overplanten. Dit gaat niet aan.
Men kan zich de Eur. verhoudingen als ideaal stellen, en die met alle kracht
bevorderen; maar men moet rekening houden met de bestaande toestanden. En deze
eischen groote voorzichtigheid. Men prijst de Zending wel eens, omdat zij zooveel
doet tot bevestiging van het Eur. gezag. Maar heeft ze dan niet een politieken
bijsmaak? Ik antwoord: helaas, ja! Maar laat men dan, terwijl wij dit levendig
betreuren en zoo spoedig mogelijk de Zending op zuiver godsdienstig terrein trachten
te brengen, toch voor het oogenblik met bestaande toestanden rekening houden, opdat
wij niet mogelijk spelen met vuur.
Het komt mij dan ook voor, dat een koloniale regeering als de onze, het volste
recht heeft zeker toezicht te oefenen op het optreden der Zending. Ik kan mij geenszins
scharen bij degenen, die oppositie voeren tegen Art. 123 R.R., dat zendelingen
verplicht een bizondere toelating aan te vragen tot het uitoefenen van hun dienstwerk
in een bepaalde streek. Alleen hoop ik, dat voortaan de toelating zal worden verleend
aan de in een bepaalde streek arbeidende corporatie, niet aan den zendeling
persoonlijk; natuurlijk met de verplichting onmiddellijk kennis te geven aan de
Regeering van den naam van den persoon, voor wien zij van de haar verleende
vergunning gebruik maakt, en met de bepaling dat de Regeering, zoodra ergens door
tactloos optreden van een bepaald persoon moeilijkheden ontstaan, met mededeeling
van argumenten, de verwijdering van zoo iemand kan eischen. Thans kan iedereen,
die zich zendeling noemt, wanneer hij maar zegt het werk eens
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zendelings te willen doen, (waartoe, naar het schijnt, door de Regeering gerekend
wordt het prediken en de bevordedering van het onderwijs) de toelating aanvragen,
en het is reeds voorgekomen, dat ze werd verleend aan iemand, die daartoe alle
qualificatie miste; gelukkig werd ze spoedig weder ingetrokken. Een andermaal
maakte de Regeering bezwaar de toelating in te trekken van iemand, die wegens
wangedrag door zijn bestuur was ontslagen. Behoudens deze wijziging evenwel heb
ik geen bezwaar tegen handhaving van Art. 123 R.R.
Ik wil echter nog op iets anders wijzen, dat m.i. voor een juiste beoordeeling van
het zendingswerk van groote beteekenis is.
Men heeft vaak smalend gesproken van proselietenmakerij, en zieltjes winnen.
Tot op zekere hoogte trekken wij ons dat niet aan. Het doel der Zending is en blijft
zielen te winnen voor Christus. En wie op zulk een werk smaalt, die declineert meer
zichzelf, dan hem die zich daaraan wijdt.
Toch dient te worden erkend, dat er in de methode der Zending sedert haar eerste
optreden, ongeveer 150 jaren geleden, een niet onbelangrijke wijziging is gekomen.
Ik bedoel deze, dat men zich er hoe langer zoo meer van bewust is geworden, dat
alle aggressief optreden tegenover den godsdienst van het volk, waaronder men
arbeidt, zeer nadrukkelijk moet worden afgekeurd. Ik zeg niet dat het vroeger zoo
vaak heeft plaats gehad; ware het zoo, dan zouden meer gevallen van religieus
fanatisme zijn voorgekomen. Maar wel heeft men meer en meer geleerd, zich tot
eisch te stellen het zich inleven in het zieleleven van den heiden of den
Mohammedaan; de poging om het religieuse sentiment mee te voelen, dat in deze
godsdiensten tot openbaring komt. In de Nederlandsche Zending heeft men, ten deele
misschien door een zeker instinct gedreven, deze methode reeds lang toegepast, en
het is zeker niet toevallig, dat degenen, die over Animisme en Mohammedanisme in
onze Oost het juiste licht hebben doen opgaan, of op dat gebied baanbrekers waren,
zendelingen zijn ge-
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weest. (Voor het Mohammedanisme ten deele Harthoorn, en vooral Poensen, voor
het Animisme A.C. Kruyt). Maar zooals altijd is ook hier de practijk aan de theorie
voorafgegaan. Deze theorie wordt thans in zendingskringen van de daken verkondigd.
Laat mij in dit verband mogen wijzen op het jongste werk van den ook door onzen
Dr. Snouck Hurgronje als betrouwbare autoriteit erkenden D.B. Mac Donald, getiteld:
Aspects of Islam. Het bevat een tiental lezingen, gehouden voor aanstaande
zendelingen, en waarin de schrijver de resultaten mededeelt van een studiereis van
een jaar in Mohammedaansche landen. Uit de laatste lezing citeer ik met groote
instemming het volgende (pag. 358): And so, finally, my last word in this course of
lectures must be the word with which I began. What is needed by the missionary,
needed by any one who wishes to understand this people and to affect them, is
sympathy, knowledge, intelligence; courtesy, too, at every point...... Sympathy, then,
the being able to enter into their ideas; knowledge, the having soaked himself in
those ideas; intelligence and courtesy to adapt himself to them and to their ways these are among the first essentials for the missionary. And these it is certain that he
cannot possibly have, unless he is geniunely in love with the people of his field; likes
them and theirs; is in many respects one of them.... The paradox, in truth, of the
missionary's life is that be must have a liking for his people and their queerest little
ways even while he is trying to change them.
In de eerste lezing vertelt MacDonald van zijn omgang met derwishen. Natuurlijk
sprak hij in hun midden nooit over Mohammed als over ‘den valschen profeet’; en,
zoo gaat hij verder (pag. 22): ‘and when they spoke of my Father in Heaven as
Rabbuna, “Our Lord”, I took their words according to the meaning, and together we
were able to speak of Our Lord, meaning God Most High, and thus meet upon a
common plane’. Vroeger had hij de geschriften van vele Mohammedaansche heiligen
bestudeerd, en onder hen verschillende persoonlijkheden gevonden, die hij had leeren
eerbiedigen en hoogachten. Wanneer hij nu het
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graf van zulk een heilige bezocht, dan naderde hij de plaats met dezelfde bewijzen
van eerbied, die een Mohammedaan bij zulk een gelegenheid bewijst. Hij greep het
rasterwerk, dat het graf omgeeft, met zijn rechterhand en sprak de Fatiha uit, de eerste
sura van den Koran, die ongeveer bij de Mohammedanen de plaats inneemt van het
‘Onze Vader’ onder de Christenen, en waarin niets staat dat niet ook een geloovig
Christen voor zijn rekening kan nemen. Wanneer de Mohammedanen dit zagen, dan
gevoelden zij, dat er een geestelijke eenheid tusschen hen en dezen vreemdeling
bestond; dat deze man, hoewel een Christen, eerbied had voor hun heiligen, en dat
hij ook bij menschen, wier geloof hij niet deelde, wist te erkennen en te waardeeren
‘den verborgen omgang met God’.
Dit boek staat niet op zich zelf. In het eerste nummer van de nieuwe International
Review of Missions (deze uitgave is waarschijnlijk het belangrijkste resultaat van
de Wereldzendingsconferentie te Edinburg in 1910), wordt het boek besproken en
volledige instemming betuigd met zijn inhoud. Trouwens, in andere artikelen in
ditzelfde tijdschrift (bijv. dat over Japan, zie pag. 83) worden soortgelijke beginselen
uitgesproken; in Edinburg zelf werden ze meer dan eens door sprekers uit allerlei
werelddeelen met grooten nadruk op den voorgrond gesteld. Men kan gerust zeggen,
dat de juistheid dezer beginselen door al de leidende persoonlijkheden in de
zendingswereld wordt erkend. Dit is niet het gevolg van angst voor het opwekken
van fanatisme; het gevaar daarvoor is veel minder groot, dan men zich voorstelt, al
wekt actie natuurlijk altijd zekere reactie. Maar op zendingsgebied zijn wij thans in
het stadium, dat de rekening wordt opgemaakt van de ervaringen, reeds gedurende
een eeuw opgedaan. Een van de conclusies, waartoe men komt, is deze, dat alles
moet worden gedaan wat mogelijk is om te komen tot een sympathiek verstaan van
het religieus voelen en denken van het volk, waaronder men arbeidt, en dat daartoe
eerbied en liefde onmisbare vereischten zijn.
Hiermede hangt samen, dat men principieel afziet van
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alle pogingen om binnen korten tijd zeker resultaat te bereiken. Wanneer onder
animistische heidenen groote massa's de begeerte uitspreken Christen te worden, dan
is het toedienen van den Doop vaak onvermijdelijk. Men gaat daartoe echter slechts
door den nood gedwongen over, en veel liever wacht men, totdat zooveel mogelijk
het volksleven althans eenigszins geïmbibeerd is van Christelijke gedachten en
beginselen. Onder Mohammedanen behoeft men voor dergelijke massale overgangen
niet te vreezen; maar daar wordt dan ook met beslistheid de eisch gesteld, dat de
zendeling ook ten opzichte van het verkrijgen van resultaten zelfverloochening oefene,
en zich tevreden stelle met het uitstrooien van het zaad des Evangelies, den wasdom
aan God overlatende. Op de vijfentwintigste algemeene Zendingsconferentie, in
September 1911 te Amsterdam gehouden, werd dit beginsel zeer nadrukkelijk
uitgesproken door Prof. G. Hausleiter uit Halle a/S., en de vergadering betuigde met
deze beginselen haar instemming. De Commissie voor Christelijk-Hollandsch
Onderwijs, waarschijnlijk de belangrijkste nieuwigheid op Zendingsgebied van den
laatsten tijd, treedt geheel in dezen geest op. Op hare scholen zal niemand gedwongen
worden het gebed en het godsdienstonderwijs bij te wonen1), en men zal zich
principieel onthouden van alles wat zweemt naar proselietenmakerij. Men zal
eenvoudig door woord en daad laten zien wat het Christendom is, en de uitkomst
aan God overlaten.
Nog een enkel woord over het Onderwijs in het algemeen, en dat in de residentie
Menado in het bizonder.
Uit hetgeen in den aanvang van dit opstel is gezegd, volgt onmiddellijk, dat
godsdienstloos onderwijs, zoo ergens,

1) M.i. bestaat er, althans op Java, geen enkel bezwaar tegen inwilliging van den wensch van
Dr. Snouck Hurgronje (zie Nederland en de Islam pag. 87) om deze gedragslijn tot voorwaarde
te stellen voor elke subsidie aan zendingsscholen. De ervaring leert trouwens dat, als men
de ouders in deze vrij laat, niemand of bijna niemand zijn kinderen aan het
godsdienstonderwijs onttrekt.
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dan zeker in Indië, een dwaasheid is. De doorsnee-inlander kan zich geen leven
zonder godsdienst denken; de meer ontwikkelden, die los worden van den Islam,
zijn meest theosophen, maar allerminst irreligieus. De gevallen dat inlanders, met
voorbijgang van neutrale gouvernementsscholen, hun kinderen naar zendingsscholen
zonden, zijn vrij talrijk en staan zeker niet op zich zelf. De godsdienstlooze school
is niet wat de inlander begeert, en nog minder wat hij noodig heeft. Men kan zich
slechts verbazen over de naïveteit dergenen, die de tegenovergestelde meeming in
gemoede schijnen aan te hangen.
Intusschen staat de Regeering hier voor een groote moeilijkheid. De stelregel: de
particuliere school regel, de staatsschool aanvulling, is wel heel schoon in zooverre
ze den ouders zekeren invloed op den geest van het onderwijs waarborgt, maar
beteekent toch ook, dat reeds onder de jeugd datgene, wat de zonen van hetzelfde
land verdeeld houdt, wordt geaccentueerd als onoverkomelijke staketsels. Maar ook
afgezien daarvan is ze op dit oogenblik althans voor Indië practisch onbruikbaar.
Althans wat de Mohammedaansche streken betreft. De behoefte aan, veelal zelfs het
verlangen naar onderwijs, is zoo sterk, dat men, ook als men wilde, niet zou kunnen
wachten totdat het particulier initiatief in deze de Regeering het werk uit de handen
neemt. En kan de Regeering op dit oogenblik iets anders dan z.g. neutrale scholen
stichten? Het komt mij voor dat die vraag ontkennend moet worden beantwoord. De
openbare Inlandsche scholen in Indië een Christelijke kleur te geven is onmogelijk;
waar zou men de onderwijzers vandaan halen? De leerlingen der
gouvernementskweekscholen op Java zijn natuurlijk bijna zonder uitzondering
Mohammedanen. En, aan den anderen kant, deze gouvernementsscholen openlijk
tot Mohammedaansche scholen te stempelen, gaat toch zeker ook niet aan. Naar mijn
meening staan wij hier voor een moeilijkheid, die gemakkelijker wordt geformuleerd
dan opgelost.
Toch waag ik vragenderwijs de volgende opmerking. Ik gevoel levendig den ernst
der bezwaren, die tegen de
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dessascholen worden ingebracht. Wat moet er terecht komen van onderwijs gegeven
door zoo onvoldoend voorbereid personeel en bij zoo gebrekkige contrôle? Toch
juich ik den maatregel toe. Nu de scholen er eenmaal zijn, zal men ook wel doen wat
noodig is om het daar gegeven onderwijs op een behoorlijk peil te brengen.
Bovendien, het beginsel dat de bevolking zelf deze scholen betaalt is uitnemend, al
ware het alleen maar omdat daardoor het initiatief van den inlander (deze zoo hoog
noodige zaak!) wordt geprikkeld.
Deze dessascholen nu behoeven niet godsdienstloos te zijn. Althans, voor zoover
mij bekend, is de eisch daartoe nergens gesteld. Ik zou wel eens van personen, die
op de hoogte zijn, willen weten of en in hoeverre ze waarlijk godsdienstloos zijn. En
indien niet, zijn het dan Mohammedaansche sectescholen? Ik moet eerlijk bekennen,
dat mij dit laatste in hooge mate onwaarschijnlijk voorkomt. Prof. Snouck Hurgronje
is met de dessascholen niet bijzonder ingenomen; ik zou wel eens willen weten of
bevoegde beoordeelaars van deze scholen verwachten een dieper doordringen van
het Mohammedaansch beginsel, dan wel, omgekeerd, een bespoediging van het
proces, waardoor de inlander van den Islam losweekt. Ik durf in deze zaken, zoolang
wij niet langduriger ervaring en nauwkeuriger berichten hebben, geen besliste meening
uitspreken. Maar ik kan mij toch niet goed voorstellen, dat deze dessascholen
kweekplaatsen zouden worden van Mohammedaansch fanatisme, en ik verwacht
veeleer dat ze, althans op den duur, weinig misschien, maar toch iets zullen bijdragen
om de kracht van den Islam (en van het bijgeloof!) te breken.
En nu nog een enkel woord over de reorganisatie van het onderwijs in de residentie
Menado, bepaaldelijk in de Minahassa en op de Sangi- en Talauer-eilanden. Dat de
voorstellen der Regeering bij zuivere partijstemming werden aangenomen, betreur
ik zeer levendig. Tot nu toe is de zaak steeds in de neutrale zone gehouden; ministers
en ambtenaren van allerlei kleur werkten reeds jaren lang eendrachtig samen om het
denkbeeld te verwezenlijken.
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Waarom moest de stemming zoo plotseling veranderen? Misschien ligt het aan mij
die, als Zendingsman, met mijn gedachten grootendeels in Indië leef, dat ik dit niet
begrijp.
Het denkbeeld is het eerst uitgesproken in het jaar 1898. De toenmalige resident
van Menado, de heer E.J. Jellesma, heeft zich onlangs zeer pessimistisch uitgelaten
over de kans van slagen der zg. districts- of landschapsscholen1). Het is zeker zeer
ontmoedigend, dat iemand als hij, die de Minahassa en de eilanden door jarenlange
ervaring kent, zoo weinig hoopvol gestemd is. Intusschen zal onzerzijds alles gedaan
worden wat mogelijk is, om dit gevreesde resultaat te voorkomen. Al is de
tegenwoordige tegenzin der bevolking tegenover de zendingsscholen kunstmatig
gekweekt, dit neemt niet weg dat daarmede rekening moet worden gehouden, en dit
is mede oorzaak waarom wij op dit oogenblik niet wenschen, dat ook maar één enkele
gouvernementsschool in een zendingsschool geconverteerd worde. Veeleer hopen
wij, dat de districts- of landschapsscholen zullen slagen. Het zou een mooi getuigenis
zijn voor de opvoedende kracht van het Evangelie, wanneer de inlandsche hoofden
in deze gekerstende landstreken in staat bleken het beheer te voeren over de scholen.
Zelfs geloof ik dat, indien dit mocht gelukken, de Zendingscorporaties bereid zouden
zijn al hun zendingsscholen onder leiding der districtsbesturen te stellen. Het onderwijs
zou dan geheel een zaak des volks worden, dat in deze zijn eigen belangen zal
behartigen. Het schijnt mij in hooge mate onwaarschijnlijk dat de districtsscholen
een anti-godsdienstig, of ook maar een ongodsdienstig

1) Men weet dat de gouvernementsscholen worden opgeheven, en al naar de betrokken bevolking
wil, zullen worden overgedragen aan de districts- of (op de eilanden) aan de
landschapsbesturen, die voor het onderhoud op hetzelfde subsidie aanspraak hebben als de
zendingsscholen. Boven deze laatste zullen ze een voorsprong hebben, omdat ze (althans
voorloopig) beschikken over beter voorbereid personeel, en de zendingsscholen voor het
onderhoud van gebouwen en meubilair geheel van de welwillendheid der districts- en
landschapsbesturen afhangen, of uit eigen middelen daarin moeten voorzien.
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karakter zullen dragen. Wellicht zullen, onder den invloed van de nu gewekte agitatie,
sommige districtshoofden pogingen in deze richting doen; maar dat de ouders, de
onderwijzers en, op den duur, de meerderheid der districtshoofden daarmede vrede
zullen hebben, schijnt mij onaannemelijk.
Men heeft gezegd, dat het gehalte van het onderwijs achteruit zal gaan, en dat dit
groote nadeel niet opweegt tegen het geringe voordeel van een bezuiniging van f
34000. Maar men ziet over het hoofd, dat deze jaarlijksche bezuiniging verkregen
wordt ondanks de oprichting van vier nieuwe Hollandsch-inlandsche scholen, naar
het type van die van Menado, en een niet onbelangrijke vermeerdering der subsidiën
aan de zendingsscholen. Het getal der laatste is tweemaal zoo groot als dat der
gouvernementsscholen, die uitsluitend op de grootere plaatsen gevestigd zijn, en het
aantal leerlingen der zendingsscholen staat met dat der gouvernementsscholen bijna
gelijk. Voor de hoogere standen wordt de gelegenheid om meer uitgebreid onderwijs
te ontvangen belangrijk vermeerderd, en de zendingsscholen zullen, als ze niet meer
met finantiëele moeilijkheden te kampen hebben, ongetwijfeld belangrijk verbeterd
worden. Deze twee voordeelen zijn toch zeker niet van belang ontbloot, en zij worden
verkregen zonder dat het Regeeringsbudget nog meer in de war wordt gestuurd. Dit
is van destemeer beteekenis omdat, bij verwerping van het regeeringsvoorstel, de
genoemde maatregelen toch hadden moeten doorgaan.
Maar bovendien, wat verstaat men eigenlijk onder achteruitgang van het gehalte
van het onderwijs? Toch niet dat minder tijd zal worden besteed aan het aanbrengen
van allerlei meestal vrij overbodige kennis? Het is waar, de onderwijzers zullen
voortaan (behoudens reeds verkregen rechten) lager gesalarieerd worden. D.w.z. dat
zij te meer aanleiding hebben om, door zich met het landbouwbedrijf in te laten, hun
inkomsten te verhoogen. In een land waar nog bijna iedereen niet alleen consument
maar ook producent is, zijn menschen die alleen consumeeren in een
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moeilijke en scheeve positie, en min of meer buiten het kader van het volksleven
geplaatst. Is het wonder, dat de school onder leiding van zulke mannen nog weinig
heeft bijgedragen om het maatschappelijk peil der bevolking te verhoogen? Verlaging
der tractementen zal o.a. dit voordeel hebben, dat de onderwijzers weder dichter tot
het eigenlijke volk naderen. Op het onderwijs zal dit zeker een goeden invloed
oefenen.
En dat te meer, omdat van de zijde der Zending met kracht zal gestreefd worden
naar de verwezenlijking van idealen, reeds zoo langen tijd gekoesterd. Reeds dertig
jaar geleden werd door ons een poging gedaan om de leerstof op de volksschool zóó
te wijzigen, dat het onderwijs een betere voorbereiding werd voor het practische
leven. Deze poging is mislukt door het roekeloos ingrijpen der Regeering in de
onderwijsaangelegenheden. Thans zijn eindelijk, na jaren van groote moeilijkheden,
de beletselen uit den weg geruimd. Dat nu het gehalte van het onderwijs zal
achteruitgaan is dunkt mij buitengesloten; daarentegen bestaat er veel meer kans, dat
wij nu eindelijk eens echt degelijk volksonderwijs zullen krijgen.
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De proloog tot de Kantelberg-vertellingen van Geoffrey Chaucer
Vertaald door A.J. Barnouw.
Inleiding.
Chaucers proloog tot zijn Kantelberg-vertellingen is een prachtig staal van primitieve
portretkunst. Jan van Scorel, die de achtendertig leden van het St.-Jansgilde na hun
beevaart naar den lande van overzee op het paneel bracht, en de Engelsche dichter,
die honderdveertig jaren vroeger zijn pelgrims naar het heiligdom van St.-Thomas
portretteerde, zijn van één school, al gingen ze niet bij één meester in de leer. Niet
dat ze beiden een stoet van pelgrims uitbeeldden maakt hen tot broeders in de kunst.
Het is de gelijkheid in de techniek, deels knap, deels onbeholpen, waardoor ze tezamen
behooren. Knap zijn ze beiden in het portret, onbeholpen in de groepeering. De
Hollandsche schilder plaatst zijn sujetten als soldaatjes in het gelid. De blik van den
aanschouwer wordt niet geconcentreerd op een groep in dien groep, op één gestalte
onder die allen; de kunst van het perspectief, waardoor de menigte ten achtergrond
wordt voor het en relief gebrachte hoofdmoment, noch die schoonere van het
clairobscuur, die tot
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een tooverpenseel in Rembrandts hand geworden, een immer stralend zonlicht wierp
op het uit donkeren drom naar voren tredend gebaar van Frans Banning Cocq, waren
Jan van Scorel geopenbaard. Ook Chaucer niet. Hij laat zijn pelgrims de revue
passeeren, één voor één, zooals ze door de nauwe straten van Southwark ter poorte
moeten gereden zijn, ‘the right butter-women's rank to market’1). Min vergefelijk in
hem dan in onzen schilder. Want deze heeft ze inderdaad één voor één zijn atelier
(mag ik winkel zeggen?) zien binnen komen om voor hem te zitten. Chaucer
daarentegen heeft zijn studies gemaakt waar heel de groep met den waard in kluis
rond den avonddisch vereenigd zat. Zijn proloog had een veertiende-eeuwsche Jan
Steen kunnen worden! Maar dat telkens herhaalde aanloopje tot de beschrijving van
een nieuw personage: ‘a knight ther was’, ‘with him ther was his sone’, ‘ther was
also a nonne’, ‘a monk ther was’, ‘a frere ther was’, ‘a marchant was ther’, ‘a clerk
ther was’, verstoort den lezer zijn visie van een achteloos gegroepeerd banket, waaraan
hij hem zelfs belet te denken door de vermelding van bijzonderheden, die zoolang
de pelgrims nog onder het dak van den Wapenrok huizen - en dáár moeten wij ze
ons voorstellen als de dichter ze in zijn proloog voor ons typeert - onmogelijk een
element in zijn visie van het gezelschap konden wezen. Hij weet ons al te vertellen
dat 's ridders paarden flinke beesten zijn, dat zijn zoon een goed figuur als ruiter
slaat, en dat de vrouw uit Bath scherpe sporen aan de voeten draagt. Zoo voert hij
ons zijn gezelschap beurtelings tafelend en rijdend voor oogen en verstoort de visie
van het geheel.
Maar neem ze één voor één uit het gelid en ge zult moeten erkennen dat Chaucer
als portretschilder voor Jan van Scorel niet onderdoet. Ge ziet hem ook aan het werk
als een schilder voor den ezel: geen ordelijke beschrijving die van het hoofd, den
bouw van het lichaam volgend, tot de voeten afdaalt en dan van den uiterlijken
mensch tot

1) Shakespeare, As you like it III. 2, 103.
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zijn innerlijk wezen indringt, maar een naar de gril van het oogenblik opzetten van
nu een toets hier en dan een toets daar in het eerst met enkele vlugge lijnen geschetste
contour. Zie hem bezig aan het portret van den molenaar: Een stoere, breedgebouwde
kerel, een knoest van een vent met korten, gespierden nek. Hij tilt je zóó een zware
deur uit de hengsels of rammeit ze open met zijn kop. Daar staat hij met korte trekken
geteekend, in houtskool nog maar. Nu het penseel: Eerst een toets rood, vosserood
doch een tikje lichter, zwemend naar het rose van een varkenshuid; daar hebben we
zijn baard, net een spadeblad van vorm. Dat zelfde rood kan dienen om een haarbosje
te tinten daar op de punt van zijn neus, net op die wrat. En nu dien neus gefatsoeneerd:
een tikje zwart aan het penseel voor de neusgaten. Jonges, wat 'n groote! Nou isie
bezig aan den mond; 't lijkt wel een fornuis, zoo wijd staat-ie open. Weer een ander
penseel en een andere kleur. Wat krijgt-ie daar aan zijn heup? 't Wordt een schild
met een zwaard. Nu zijn witbestoven jas nog in de verf gezet, met een dot blauw
hem een hoed op het hoofd gekwakt, en klaar is kees.
Slechts in wat zijn literaire portretten, zijn dertig Britsche koppen, zou Verriest
zeggen, ontbreekt, herkent men het werk van den Middeleeuwschen kunstenaar. Zij
leven en moeten geleken hebben, maar zij blijven voor ons typen van hun stand,
doordat hun de naam ontbreekt, die elk tot een individu maakt. Als hij zijn portret
van den koopman heeft voltooid, werk van een artiest die van de komende Renaissance
niets meer te leeren heeft, komt met dat onverschillige ‘maar op mijn woord, ik weet
niet hoe ze 'm noemen’ de Middeleeuwer om den hoek kijken. Wij zien zijn pelgrims
allen voor ons met de attributen van hun ambacht of waardigheid, die ook nog voor
Dürer en Holbein de onmisbare elementen van het portret zijn, niet maar stoffage
der uitgebeelde figuur maar zoo goed als de wrat op den neus of de rimpel in het
gefronste voorhoofd kenteeken van den persoon. Hij zelf is voldaan met te weten
dat die reisgenoot een schipper,
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gene een ridder, die ander weer een molenaar is. Hun kleedij en wat ze meedragen
volstaat om een weetlust, die niet verder reikt, te bevredigen. Zijn meest levende
schepping, de vrouw uit Bath, die zoo uitvoerig, met diepindringende belangstelling
in haar zinnelijk wezen, door den kunstenaar geteekend is, krijgt van hem ‘a local
habitation but no name’. In die anonymiteit voelen wij den afstand tusschen hem en
ons, die zoo zeer den naam liefhebben dat wij op een wandeling door een
schilderijenmuseum den catalogus evenzeer onmisbaar achten om ons over den naam
van den geportretteerde, wiens kop ons treft, als over zijn schilder in te lichten. Voor
ons gevoel bergt de naam iets van het wezen van den drager. Pas wanneer de
Middeleeuwen ten einde zijn, begint zich met een sterker ontwikkeld individueel
bewustzijn die liefde voor den naam te openbaren. De Renaissance bracht dat nieuwe
gevoel van een verband tusschen den naam en de persoonlijkheid op grove wijs tot
uiting door met den naam den drager eenzijdig te typeeren als een Ware-nar, een Sir
Politick Would-be, een Sir Martin Mar-all, een Mrs. Malaprop, een Abraham
Blankaart. Maar voor ons is een dergelijke etiquetteering, die den persoon tot een
type van de een of andere deugd of ondeugd stempelt, in wezen niet verschillend
van Chaucers eentonige ‘a knight ther was’, ‘a monk ther was’, ‘a marchant was
ther’, waarmee hij zijn personen teekent als typen van hun beroep. Het is niet zijn
beteekenis die een naam voor ons waarde geeft. Het is zijn klank, waarin voor ons
gevoel de naam het wezen van den drager verechoot. Pickwick en Eline Vere zijn
door hun klank symbolen van zuiverder gehalte dan de namen Goedhart en Weekziel
zouden zijn. Vandaar dat de nameloosheid van Chaucers reisgenooten ons minder
ergert dan de goedkoope karakteriseering waarvoor de naam in drama, satire en
roman der 17de en 18de eeuw werd misbruikt. Er is meer realiteit in de voorstelling
van den reiziger die geen van zijn metgezellen bij name kent dan in het
tezamenbrengen van personen, die aan elkander door hun visitekaartje reeds verraden
wat de een van den
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ander te wachten of te vreezen heeft. Maar vreemd doet het aan dat de dichter, die
de vrouw uit Bath niet om haar naam verzocht, het niet overbodig acht ons te vertellen
dat de schipper zijn schuit Magdalene noemde en het paard van den intendant Schot
heette. Dat is de naïeveteit van het kind, dat iedere dame die haar moeder bezoekt
zonder weetlust mevrouw noemt, maar van het schoothondje dat meekomt moet
weten of het een naam heeft en wat voor een naam.
Dank zij de vrijheid waarmee zich de dichter in zijn eigen schepping kon richten
‘al naar zijn kunstnaars-wil en welbehagen’, wint hij het van Scorel, die bestelwerk
leverde, in de verscheidenheid der uitgebeelden. De koppen der Utrechtsche
beevaartgangers behooren aan mannen wien eenvormigheid van leven en denken
dezelfde lijnen in het gelaat gesneden heeft. Zij konden zonen uit één geslacht zijn.
Maar Chaucer, vrij om te kiezen uit de zonen en dochters van heel een volk, bracht
in zijn dertigtal pelgrims ‘all sorts and conditions of men’ bijeen, die tezamen een
kort begrip vormen van de Engelsche maatschappij in het laatste kwart der 14de eeuw.
Het is voor den inleider tot de hier volgende vertaling overbodig van die maatschappij
een beeld te schetsen. De proloog zelve is het treffendste en waarachtigste document,
waaruit die samenleving kan gekend worden. Chaucer neemt den modernen
cultuurhistoricus de pen uit de hand. Niet den kroniekschrijver die krijg en politiek
van prinsen boeken zal. Dien doet het Shakespeare, wiens Richard II, spel van
hofintrigue en familieveete, den strijd der vorstelijke neven schildert om de
heerschappij over dat volk, waarvan Chaucer ons het voor immer levende beeld
geteekend heeft. Maar, ironie der realiteit, die pelgrims van Chaucer, die Engelsche
natie in miniatuur, schijnen van hof en koning, van politiek en buitenlandschen oorlog
niet te weten. De dagen waarin Shakespeares koningsdrama speelt liggen nog tien
jaar in de toekomst, maar als onze pelgrims naar Kantelberg reizen is de gisting al
gaande die tot de revolutie van 1399 voert. Slecht beleid van den oorlog met Frankrijk,
ontreddering
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van het landsbestuur door den naijver waarmee de ooms van den jongen koning
elkaar bestoken, verbanning van een minister die naar het oordeel der ooms te veel
macht over hun koninklijken neef bezit, verkrachting der rechtspraak, waar het een
rechter zijn hoofd kost een vonnis te vellen dat der bovendrijvende partij niet naar
den zin is, dat waren de verderfelijke krachten die den loop der gebeurtenissen stuwen
naar de katastrophe van 1399. Maar de hoofden en harten van Chaucers pelgrims
zijn vol van andere dingen dan zulke waarvan ons de kronieken vertellen. Geldwinnen,
eten, drinken, paren, zijn bij de meesten hunner morgenzang en avondlied. Wat gaat
er om in het brein binnen dien sensueelen Rubenskop van de vrouw uit Bath? De
drie Edwards kunnen haar gestolen worden, zij heeft haar vijf mannen om van te
praten. De gerechtsbode beloert zijn reisgezellen of er geen gans onder schuilt die
te plukken valt. Wat maalt hij om verkrachting der rechtspraak! Als hem zijn gans
niet ontslipt, mag voor zijn part het rechtershoofd vallen op het schavot. Laat Frankrijk
koning Richards troepen in de pan hakken, de schipper weet zijn vat Bordeauxwijn
wel te klaren. Die volslagen afwezigheid van de minste toespeling op wat omging
ten hoof en te velde geeft aan het tafreel dier pelgrims een levenswaarheid, die ons
in den kunstenaar te verdienstelijker dunkt als we bedenken, dat hemzelf, hoveling
en krijgsman die hij was, hof- en oorlogszaken een levendig belang moeten hebben
ingeboezemd. Hij was een dienstman en vertrouweling van Richards oom John of
Gaunt, en had zelf in vroeger jaren, in de roemrijke dagen van den zwarten Prins, in
Frankrijk voor zijn koning meegestreden en krijgsgevangenschap verduurd. Als
diplomaat had hij buitenlandsche zendingen voor het Londensche hof vervuld. Het
kan niet anders of een man met dat verleden moet met aandacht de gebeurtenissen
dier dagen gevolgd zijn. Maar zijn realistische zin behoedde hem voor de fout aan
zijn pelgrims een belangstelling op te dringen die de zijne was maar de hunne niet
zijn kon. De geschiedenis waarvan de school-
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boeken weten ging toen als nu buiten het burgerlijke aldagsleven om. De inhoud van
een Reuter-telegram mag u even treffen; maar vraag u zelf eerlijk af welk
krantenieuws u meer ergerde: de dwarsdrijverij van Duitschland in de
Marokko-politiek waarvan dat telegram gewaagt, of de voorspelling van een nieuwe
stijging der vleeschprijzen. En toch is het dat aldagsleven der onbewuste massa,
waarin eten, drinken, geldwinnen en paren de albeheerschende functies zijn, dat de
geschiedenis maakt. Zoo min als een schipbreuk het aspect der zee langer dan voor
een oogenblik veranderen kan, kunnen oproer of oorlog de eeuwige beweging storen,
die de geschiedenis der menschheid maakt. Wie zal ontkennen dat Chaucers tafreel
dier bonte groep van beevaartgangers gewichtiger historie is dan het lot van het wufte
koningskind, waarvan Shakespeare ons de onttroning en moord ten tooneele voert?
Toch heeft dat zorgelooze volkje in den Wapenrok zijn kommer en plagen; als zij
aanzitten ten disch, als zij op weg zijn naar Kantelberg, als de ridder van Palemon
en Arcite vertelt, tafelen en rijden en luisteren die mede: de kloosterling, de
bedelmonnik, de aflaatkramer, de bodel. Dat waren de bloedzuigers, die meer dan
de oorlog met Frankrijk en een spilziek hof de volkskrachten uitputten. Onze dichter
is de eenige noch de eerste, die hun praktijken op de kaak stelt. Aanvallen op de
geestelijkheid waren sedert de dertiende eeuw een literaire traditie. Men vindt ze bij
Chaucers lievelingsauteur Jean de Meung, men vindt ze bij diens Vlaamschen
tijdgenoot Jacob van Maerlant. De traditie heeft haar vasten literairen vorm: zij smijt
een knuppel onder een hoop hoenderen, zij is een aanval op de zondige cleresie over
de heele linie. Deze heeft als stand de slagen te verduren, de goeden niet te na
gesproken:
In sal niet scamen doen die goeden
Maer hem mochte therte bloeden
Die houden die amyen fiere1).

Chaucer breekt met die traditie en geeft ons iets

1) Maerlant, Van den Lande van Oversee v. 160-162.
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mooiers. De stand wordt in het type verenkeld, en de typeerende figuur met zoo
minutieuse detailkunst uitgebeeld, dat wat bij zijn voorgangers een vage abstractie
was, onder zijn handen tot een levende verschijning wordt. Ondanks zijn afkeer van
dat geestelijk gespuis staat hij niet, gelijk Maerlant, als boetprediker tegenover zijn
schepping. De verontwaardiging die in de strophen van der Kercken Klage gloeit,
maakt Chaucer niet warm. Toornen over bedrog en huichelarij vermocht hij niet. Het
was meer in zijn aard meewarig te glimlachen over de domheid, die zich door bedrog
en gehuichel bedotten laat. Die volslagen onmiddeleeuwsche bonhomie heft zijn
werk hoog uit boven het laag niveau der satire. Geen zedepreeker dringt hier zijn
vonnis aan de lezers op; de dichter werpt het licht van zijn humor over de schare en
laat het aan ons bij dat licht het oordeel over elk te vellen naar ons lust. Slechts in
de teekening van één pelgrim laat hem de humor in den steek en moet de kritiek den
dichter van het hart. Maar het is kritiek langs een omweg: Het portret van den goeden
geestelijke geeft in de lange opsomming van al wat deze waarachtig brave niet was
Chaucers oordeel over het meerendeel zijner ambtgenooten. Nooit zou hij met den
banvloek dreigen om zijn tienden af te dwingen, nooit zou hij om donder of regen
nalaten zijn zieken en bedroefden te bezoeken, niet hij verhuurde zijn provende om
in Londen een lui en lekker leventje te leiden, niemand viel hij om zijn zonden hard,
nooit sprak hij den zondaar uit de hoogte toe; niet hij hield van praal en van vertoon;
niets moest hij weten van theologische haarkloverijen. Het is de traditioneele kritiek
op den stand, maar door de omzetting in het negatieve kunstig op den enkeling
betrokken.
Na de geestelijken zijn het de vrouwen, die tot speelgoed strekken aan 's dichters
ironie. Zij zal het niet breken: zijn speelsche ironie heeft fijne vingers en het speelgoed
is van stevig maaksel. De vrouw uit Bath kan tegen een stootje. Haar portret zal later,
in den proloog dien ze voor haar vertelling ten beste geeft, door haar zelf-ontdekkende
praatzucht worden aangevuld; voorloopig moeten we ons
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tevreden stellen met haar grof, zinnelijk uiterlijk en haar brutaal opzichtige kleeding.
Zij geeft zich zooals ze is, zonder aanstellerij, zonder preutschheid. Zie daartegenover
de sentimenteele geaffecteerdheid der Prioresse. Het lijkt wel of we aan haar het
traditioneele romantype der kostschooldirectrice te danken hebben. Zoo wordt de
bontheid van het gezelschap niet slechts door de verbroedering van ridder en molenaar,
handwerksman en klerk, schipper en stiftsdame verkregen, ook verschillen van
uiterlijk en karakter zetten kleur bij aan de bontheid van het tafreel. Hoe stelt hier
Chaucers vinding den opzet van Boccaccio's Decamerone in de schaduw1).
Het plan om zijn verhalen aan een gezelschap pelgrims in den mond te leggen
mag bij hem opgekomen zijn nadat hij in 1385 te Greenwich was gaan wonen, aan
den weg dien de bedevaart naar Kantelberg placht te volgen. De samenbinding van
losse verhalen tot één geheel had hijzelf al vroeger beproefd in ‘The Legend of Good
Women’ en in ‘The Monkes Tale’, die in de Kantelberg-vertellingen is opgenomen.
In dezen is de gelijkheid van stof het bindingsmiddel. Van zulke verzamelingen
waren Ovidius' Metamorphosen en Heroides de klassieke modellen. Maar de
Kantelberg-vertellingen en de Decamerone zijn in opzet aan de Duizend-en-een-Nacht
verwant. In deze drie is het niet de verhaalstof maar zijn het de omstandigheden,
waaronder de verhalen verteld worden, die de verscheidenheid der vertellingen tot
een eenheid maken. Uit Chaucers vertellingen blijkt met geen woord dat hij de
Decamerone gekend heeft. Waar zijn gegeven óók door den Italiaan gebruikt is, wijkt
zijn behandeling zóó ver van Boccaccio af, dat van ontleening geen sprake zijn kan.
En de eenige vertelling die den loop der historie volgt zooals die Boccaccio geeft,
is niet door Chaucer uit het Italiaansche origineel maar naar Petrarca's Latijnsche
vertaling oververteld. Dat is de honderdste novelle, de geschiedenis van de verduldige
Griselde, in Chaucers vertelling van den student

1) Zie mijn Inleiding tot de vertaling van Chaucers vertelling van de Priores, Onze Eeuw IX p.
229.
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uit Oxford terug te vinden. Vandaar dat de gangbare meening invloed der Decamerone
op Chaucers compositie ontkent. Onlangs heeft Morsbach een poging gedaan om
dien invloed desondanks te bewijzen1). Het moet hem worden toegegeven dat er
tusschen beider werk trekken van overeenkomst bestaan, die dit tweetal onderscheidt
van andere dergelijke collecties. Beiden laten hun verhalen vertellen door de leden
van een gezelschap, terwijl in alle andere middeleeuwsche verzamelwerken de
vertellingen gedaan worden door één persoon, die daarmee een ander wil raden,
waarschuwen of onderwijzen. Chaucers tijdgenoot en vriend John Gower leverde
een zoo opgezet verhalenboek in zijn ‘Confessio Amantis’. Door beiden wordt het
samenzijn der vertellers gemotiveerd met een uiterlijke aanleiding: pest en bedevaart.
De opeenvolging der histories zou ons wellicht doen vergeten dat niet Boccaccio en
Chaucer, maar de Florentijnsche dames en heeren van den eenen en de pelgrims van
den ander aan het woord zijn, zoo niet beiden in de pauzen tusschen hun vertellingen
ons terugvoerden in het op verhalen beluste gezelschap, de Italiaan met bijzonderheden
over het dagelijksche doen en laten der vijf galante paren en met de vermelding der
verdeelde gevoelens over het pas geëindigde verhaal, de Engelschman met kritiek
van den waard, berichten over de vordering der reis en woordenwisseling tusschen
waard en pelgrims. Ook de rol van den potigen herbergier uit den Wapenrok vindt
in de Decamerone een tegenhanger. Ook daar staat het gezelschap onder een
oppergezag als de Londensche herbergier over de pelgrims oefent, maar alle tien zijn
om de beurt een dag koning of koningin.
Bewijzen voor een ontleening door Chaucer zijn deze trekken van verwantschap
allerminst. Maar al moesten wij toegeven, dat zonder Boccaccio's hulp onze dichter
- gegeven de gelijkheid van grondplan: een gezelschap elkander verhalen vertellend
- daarop onmogelijk een bouw had kunnen plaatsen, die in materiaal en voeging zóó
nauw

1) Englische Studiën Dl 42, p. 43 vv.
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op het werk van den ander gelijkt, aan Chaucers verdienste als oorspronkelijk
kunstenaar zou de gevolgtrekking niets te kort doen. Want hij overtreft zijn voorganger
in de uitbuiting van de vinding: wie verkiest niet de bontheid van Chaucers dertigtal,
uit alle lagen der maatschappij door een gemeenschappelijk godsdienstig doel
tezaamgebracht, boven het over één kam geschoren galante vijftal paren, dat
Boccaccio ons voor oogen voert? Ook de aanleiding, waardoor de vertellers tezamen
komen, is een gelukkige vondst van Chaucer geweest. De pestvrees, die Boccaccio's
dames en heeren naar buiten en in de verveling drijft, waaruit hen de vertellingen
zullen moeten redden, heeft haar rol afgespeeld zoodra Pamfilo het woord neemt.
De gevallen en gesprekken, die novelle aan novelle binden, houden met die pest in
Florence verder geen verband. Vergeet dat zij het was, die hen de stad deed
ontvluchten, houd hen voor bijeengenoode logeergasten, en geen voorval dier tien
dagen zal er u aan herinneren, dat ge het mis hebt. Maar Chaucers vertellers treffen
niet samen door een omstandigheid, die, aan hun ontmoeting voorafgegaan, verder
voor hun bijeenzijn geen belang heeft: verhalend en luisterend komen zij dichter en
dichter bij het doel hunner reis, waaraan zij hun verbroedering danken. Zoo goed als
de toren van Kantelbergs kathedraal de stad beheerscht, waarboven hij uitrijst,
beheerscht hij de historie dier pelgrims: eenmaal in 't zicht blijkt zijn spits bij het
slot van ieder nieuw verhaal klaarder opgeblonken in het verschiet, en zoo Chaucer
door den dood de tijd gelaten was zijn plan te volvoeren, zouden wij zijn
beevaartgangers, na hun devotie in het heiligdom van Sinte Thomas, op hun terugtocht
kunnen volgen, als, naar gelang het silhouet der bisschopsstad aan den oostelijken
horizon gaandeweg verbleekt, de maat der vertellingen volloopt. Niet ten onrechte
heet het werk, waarvan de vertaalde proloog hier volgen gaat, ‘Het boek van de
Vertellingen van Kantelberg’.
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Wanneer April zijn zoete buien giet,
En Maartsche droogt tot in den wortel schiet,
En zoo met sappen iederen ader baadt
Dat door hun kracht 't gebloemt weer springen gaat,
En Zephir ook met zoeten adem blaast,
Dat bot en knop in bosch en hei zich haast
Om uit te loopen, en de jonge zonne
Zijn halve baan heeft in den Ram geronne'1),
En kleine vogels melodieën fluiten,
Die slapen, 's nachts, zonder een oog te sluiten
(Zoo jeukert hun de min in 't jonge hart),
Dan gaan de menschen graag ter bedevaart
En zoeken pelgrims verre, vreemde stranden
Om heiligen, bekend in vele landen.
En 't meerendeel, van uit de verste hoeken
Van Engeland, gaat Kantelberg bezoeken
En den volzaalgen, heilgen martelaar2),
Die hen in ziekte redde uit doodsgevaar.
't Gebeurde op een dag in dat seizoen Toen ik, gereed die bedevaart te doen
Devoot van herte, waar de Wapenrok
Te Southwark uithangt, nachtkwartier betrok Dat tegen de' avond in die herberg negenEn twintig menschen waren afgestegen
Van allerhande slag, die, als 't wou vallen,
Daar samenkwamen. Pelgrims waren 't allen,
Van plan om ook naar Kantelberg te rijden.
't Was ruim genoeg in stal en kamers beiden,
En geen die niet kon krijgen wat hem lustte.
De zonne was tenauwernood ter ruste
Of 'k was met elk al in gesprek gekomen
En in hun kameraadschap opgenomen.
En afgesproken werd vroeg op te staan
Om daarheen waar ik zei op weg te gaan.

1) De zon komt in het teeken van den ram in Maart en verlaat het tegen het midden van April.
‘Zijn halve baan’ beteekent hier dus: de tweede helft van zijn loop door het teeken van den
ram.
2) De heilige martelaar Thomas a Becket.

Onze Eeuw. Jaargang 12

387
35

40

45

50

55

60

Hoewel, zoolang ik ruimte heb en tijd,
Dient er toch, dunkt me, eerst een woord gezeid,
Vóór dat ik verder ga met mijn verhaal,
Van wat voor menschen 't waren allemaal,
Naar d' indruk dien ik kreeg van iedereen:
Wie ieder was en van wat stand hij scheen,
En ook in wat voor kleeding of ze staken.
'k Zal met een ridder dan een aanvang maken.
Een ridder was daar, en een waardig man,
Die dweepte, van den eersten dag al an
Waarop hij uitreed, met chevalerie,
Waarheid en eer, vrijheid en courtesie.
Hij had met eere voor zijn heer gevochten,
En niemand deed als hij zóó verre tochten
Naar Christennaties en in heidensch land,
En overal deed hij zijn roem gestand.
Alexandrië's val daar was hij bij1).
Wie zat aan tafel vaker voor dan hij
In Pruisen, waar het zooveel naties wouen?2)
Hij had gestroopt in Rusland en Litthauen,
Geen Christen van zijn rang zoo vaak als hij.
't Beleg van Algeciras woonde-ie bij3)
In Granada, en streed in Belmarije4).
Hij was in Layas en in Satalije5)
Bij beider val. En in de groote zee6)
Maakte hij meer dan één ontscheping mee,
Had vijftien maal in bloedig veld gestreên,
En vocht voor ons geloof in Tramisseen
In drie tournooien en behield het krijt.
Die brave ridder had ook indertijd

1)
2)
3)
4)
5)

Alexandrië werd in 1365 veroverd door Pierre de Lusignan, koning van Cyprus.
Bij de ridders der Duitsche orde.
Algeciras werd in 1344 op den Morenkoning van Granada veroverd.
Belmarije en Tramisseen (62) waren Moorsche koninkrijkjes in Afrika.
Layas en Satalye waren steden in Klein-Azië, door Pierre de Lusignan veroverd. Chaucer
schreef blijkbaar Lyeys, daar alle hss. in die spelling overeenstemmen. Layas is de naam
zooals die bij Froissart voorkomt.
6) De groote zee is de Middellandsche Zee.
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65 Gestreden met den heer van Palatije1)
Tegen een ander heiden in Turkije.
De hoogste roem was overal zijn deel.
En toch, hij had van wijsheid evenveel:
Want hij gedroeg zich zedig als een maagd:
70 Nooit van zijn leven had hij zich verlaagd,
Wien hij ook toesprak, tot een dorper woord.
Hij was een ridder van de echte soort.
Maar nu hoe hij was uitgerust: hij reed
Met goede paarden, maar niet druk gekleed:
75 Zijn akotoen van bombazijn zag vuil2)
Met moeten van zijn roestig habberguil3).
Want pas terug van waar hij 't laatste vocht
Trok hij zoo rechtstreeks op een pelgrimstocht.
Dan was daar ook de zoon van dezen heer,
80 Verliefde knape, en vroolijk baatseleer4),
Met haar zóó mooi gekruld of 't was geprest.
Hij was, geloof ik, twintig op zijn best,
Niet over lang noch nietig van postuur,
Geweldig sterk, en wondervlug als vuur.
85 Hij had in Picardije, op ruitertochten,
In Atrecht en in Vlaanderen gevochten,
En maakte zich, jong als hij was, al name,
Uit hope op de gratie van zijn dame.
Hij droeg borduursel of 't een weide waar,
90 Vol witte en roode bloemen door elkaar.
En nimmer zweeg zijn zang of zijn gefluit.
Hij zag zoo frisch er als de Meimaand uit.
Kort was zijn rok, met lange mouwe' en wijde.
Hij sloeg te paard een goed figuur in 't rijde',
95 Was knap in dichten en in declameeren,
In schildren, schrijven, dansen en joesteeren.
Hij was zoo heet verliefd dat hij te nacht
Min dan een nachtegaal aan slapen dacht.

1)
2)
3)
4)

Palatije was een christelijk vorstendom in Anatolië.
Akotoen = een wambuis dat de ridders onder het harnas droegen.
Habberguil = halsberg.
Baatseleer = jong edelman die nog niet tot ridder geslagen is.
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Hoffelijk was hij, willig en bescheiden,
100 En placht te noen zijn vader voor te snijden.
Er was dat pas maar één bediende bij ze,
De ridder wou met meer gevolg niet reize'.
Die droeg een wambuis en een groenen hoed.
De pijlbos in zijn gordel stond hem goed,
105 Want elke pijlstaart droeg een pauweveer.
Hij wist zoo wel 't geheim van zulk geweer,
Dat nooit een veer zijn pijlschacht overwoog.
En in zijn hand droeg hij een grooten boog.
Zijn haar was kortgeknipt, bruin was zijn vel.
110 De knepen van het weispel wist hij wel.
Hij droeg een glimmend armstuk, en op zij
Hing hem een zwaard, een beukelaar er bij,
En aan den andren kant een blinkend mes
Met mooi gevest en vlijmend scherp voor zes.
115 Een zilveren Christoffel hing van voren1).
Aan groenen bandelier droeg hij een horen.
Een vorster was het dat ik van hem maakte.
Ook was er nog een priores; die raakte
Nooit verder dan een glimlach uit de plooi.
120 Haar zwaarste eed was maar bij Sint-Eloy.
Madamë Eglentine was haar naam.
Zij was in misse-zingen zeer bekwaam.
Die zoemde ze fatsoenlijk door haar neus.
Zij sprak haar Fransch heel aardig en gracieus,
125 Zooals men dat op school in Stratford hoort2),
Want van Parijzer Fransch wist ze geen woord.
Aan tafel at ze uitmuntend gemanierd:
Nooit kwam haar 't eten uit den mond geslierd,
Noch placht ze vingers in de saus te dippen.
130 Ze bracht de spijs voorzichtig naar haar lippen,
En morste op haar borst geen enkelen drop.
Met courtesie had ze geweldig op.

1) Een beeltenis van den heiligen Christophorus, die den drager beschermde tegen verborgen
gevaar.
2) Niet Stratford on Avon, maar Stratford atte Bow, toenmaals dicht bij Londen, maar sedert
lang in de reuzenstad opgegaan.
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Ze hield haar bovenlip zoo schoon geveegd,
Dat nooit, als ze haar beker had geleegd,
Een greintje vet te zien was aan den rand.
En heel fatsoenlijk strekte zij de hand
Naar 't eten uit. Ze was een opgeruimd,
Vriendelijk mensch en wondergoed geluimd.
Zij aapte 't hof met allen ijver naar
En hoofsche statigheid, opdat men haar
Voor een eerwaardige persoon liet gelden.
Maar om u van haar inborst wat te melden,
Ze was zoo week en zacht, ze schreide al
Zag ze een muis gevangen in een val,
Hetzij het diertje dood was of nog bloedde.
Schoothondjes had ze, die ze zelve voedde
Met braadvleesch of met melk en wittebrood.
Ze schreide bitter, was er een van dood
Of met een stok wat hard geslagen maar.
't Was al gevoel en teederheid in haar.
Heur halsdoek speldde ze op nette wijs.
Fijn was haar neus, haar oog als glas zoo grijs,
Haar mond heel klein en daarbij zacht en rood,
Haar voorhoofd lang niet leelijk om den dood.
Het was een spanne breed wel, naar ik reken.
Zij zelf was in haar groei niet blijven steken.
Haar mantel was door 'n ringetje te halen.
Zij droeg aan de' arm een rozenkrans van kralen
Met groene paternosters afgeteld.
En daaraan hing een groote gouden speld,
Waarop ik las eerst een gekroonde A
En verder Amor vincit omnia.
Daar was een non, haar kapelane, bij ze,
En ook drie priesters had ze met zich reize'.
Een monnik was daar, 'n prachtstuk van een man.
Het was een proost. De jacht, daar hield hij van.
Een flinke vent, om abt te zijn je ware.
Hij had op stal de paarden staan bij pare'
En als hij uitreed kon je 'm hooren komen,
Zóó klingelden in bollen wind zijn toomen,
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Niet minder luide dan het klokgebeier
In 't klooster, waar die heer regeerde als meier.
Sint Maurus' regel of van Benedict
Die waren hem te ouderwetsch en strikt.
Hij liet die oude dingen daarom schieten
Om naar de nieuwe leefwijs te genieten.
Hij gaf geen kale kip om 't vrome woord
Dat jagen voor een heilig man niet hoort.
En dat een reukelooze monnik is
Niet anders dan een waterlooze visch
(Dat slaat op hen die buiten 't klooster leven),
Om zulk een tekst wou hij geen oester geven.
En ik zei, 't was niet kwaad geredeneerd.
Je wordt nog gek als je altijd door studeert
En over boeken blokt in kloostercel,
Of zwoegt in handenarbeid naar 't bevel
Van Augustijn. Waar blijft de wereld dan?
Laat Augustijn zelf zwoegen wat hij kan.
Van hard te rennen hield hij dan geducht.
Jachthonden had hij, snel als vogelvlucht.
Als hij de haas kon jagen, reed en roste,
Had hij zijn zin. Hij vroeg niet wat het kostte.
Aan beide handen zag ik dat zijn mouw
Gezoomd was met het allerfijnste grauw1).
Hij had zich, om zijn keuvel vast te haken,
Van goud een mooie halsspeld laten maken,
Waarvan de knop een knoop van minne was.
Hij had een kalen kop, die glom als glas,
Zijn tronie ook, als in de zalf gezet.
Het was een heer die stevig stak in 't vet.
Oogen als kolen rolden in zijn hoofd,
Heet als het vuur waarop een ketel stooft.
Zijn laarzen soepel, 't paard in puiken staat.
Waarachtig, 't was een pracht van een prelaat.
Hij was niet bleek als een verpijnde geest.
Van vet gebraden zwaansvleesch hield hij 't meest.

1) Grauw = grijs bont.

Onze Eeuw. Jaargang 12

392

210

215

220

225

230

235

240

Zijn palefroot was bruiner dan een bes1).
Een frater was daar, los en lachsch voor zes,
Een bedelmonnik, een gewichtig heer.
In de vier orden is er geen die meer2)
De kunst verstaat van praat en vleierij.
Menig jong vrouwtje was er, waarvan hij
Het huwlijk had gemaakt, op eigen kost.
Zijn orde had in hem een fraaien post.
Hart en vertrouwen had hij ingepikt
Van ieder eigenerfde in zijn district,
En ook van brave vrouwtjes in de stad,
Doordat hij volmacht als confessor had
Boven den prochiepaap, naar hij beweerde,
Als ordebroeder en gelicenciëerde.
Hij nam de biecht o zoo beminlijk af,
En geen die schooner absolutie gaf.
Een zondaars boete wou hij graag verzachten,
Kon hij van hem een lekker maal verwachten.
Want wie dat aan een arme orde geeft
Toont dat hij zich genoeg ontzondigd heeft.
Als iemand gaf, dan dorst hij staande houde',
Zeker te zijn dat die oprecht berouwde.
Want zoo verhard zijn velen van gemoed,
Dat diep berouw hen nog niet weenen doet.
Die geven dan, voor tranen en gebeden,
Hun zilver weg aan de arme ordeleden.
Nooit was zijn kap, die puilde van zulk goedje,
Zonder een mesje of speld voor een mooi snoetje.
En 't dient gezeid, hij zong uit fiksche keel
Een vroolke noot, was meester op de vêel,
Maar had vooral als liedjeszanger roem.
Blank was zijn hals gelijk een leliebloem.
Hij was zóó sterk, hij durfde ieder staan.
Geen kroeg in stad zóó klein, hij lei er aan.
Bij waard en tapster was hij bet tehuis

1) Palefroot = telganger.
2) De vier bedelorden zijn die der Dominicanen, Franciscanen, Carmelieten en Augustijnen.
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Dan bij leproze' en bedelaarsgespuis.
Het ging toch voor zoo'n hoogeerwaardig man
Als hij in zijn professie was, niet an
Met schurftige leprozen om te gaan.
Het staat niet goed, er zit geen voordeel aan
Met dergelijk gepeupel op te trekken.
Liever met hen die zak en buik je spekken.
En overal waar hij zijn voordeel zag
Was hij beleefd, gedienstig zijn gedrag.
Hij was zoo deugdzaam als geen tweede in 't land
En van zijn huis de beste mendicant.
Want van een weduw die geen schoen bezat
Ging hij niet weg vóór hij zijn penning had,
Zóó beeldig bad hij In principio1).
Meer dan zijn wettig jaargeld won hij zoo.
Hij kon te keer gaan als een jonge hond.
Op een verzoendag roerde hij zijn mond2).
Daar zag geen mensch den monnik in hem. Hij
Kwam als geen arm student in kale pij,
Maar speelde als paus of kerkvorst daar een rol.
Hij droeg een korte pij van dubble wol,
Net een gegoten klok, zoo bol en rond.
Hij lispelde uit aanstellerij. Hij vond,
Dan klonk zijn Engelsch zoeter op zijn tong.
Als hij om beurt de harp bespeelde en zong
Dan twinkelden zijn oogen net zoo zeer
Als sterren in den nacht bij vriezig weer.
Hubertus hiet die brave bedelaar.
Een koopman met een vorkbaard vond ik daar,
In 't kakelbont, die hoog te paarde zat,
Een beverhoed van Vlaamsch model op had

1) De bedelmonniken plachten de geloovigen die zij om een aalmoes baden te groeten met den
aanhef van het evangelie van Johannes: ‘In principio erat verbum.’
2) Verzoen- of liefdedagen (dies amoris) waren dagen die aangewezen waren voor het bijleggen
van geschillen door scheidsrechters, zonder van geweld of het gerecht gebruik te maken. Het
spreekt vanzelf dat de geestelijkheid daarbij een eerste rol speelde.
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En mooie, fijne stevelgespen droeg.
Hij praatte heel gewichtig, en het sloeg
Op nooit iets anders dan zijn winst in zaken.
Hij vond, ze moesten toch de zee bewaken
In elk geval van Middelburg tot Oorwel1).
Ter beurs verkocht en kocht hij geld met voordeel.
Die brave zette goed zijn kennis uit.
Hij stond op niemands kerfstok, voor geen duit.
Zoo degelijk nam hij van alles acte
Bij 't sluiten van zijn koop- en leencontracte'.
Een man, kortom, die zich met recht mocht roemen.
Maar op mijn woord, ik weet niet hoe ze'm noemen.
Ook een student uit Oxford was op pad,
Die jaren logica geloopen had.
Zijn paard was mager als een hark, en 'k vrees
Hij zelf zat ook niet bijster vet in 't vleesch.
Hij zag er ingevallen uit en schraal.
Zijn bovenpij was op den draad toe kaal.
Zonder provende leed de man gebrek,
En in een wereldsch ambt had hij geen trek.
Want liever had hij bij zijn bedderand
Een twintig boeke' in roode' en zwarten band
Van Aristoteles' philosophie,
Dan rijk costuum, of vêel, of salterie2).
Maar schoon hij al den steen der wijzen wist,
Die bracht maar luttel goud hem in de kist,
Daar alles wat hij trekken mocht van vriende'
Voor nieuwe boeken en voor leergeld diende.
En ijvrig bad hij voor de ziel van hen,
Wier gift iets bijdroeg tot zijn studieben.
Want studie was zijn leven en zijn ziel.
Hij sprak alleen waar niet te zwijgen viel.
En wat hij sprak had vorm en eerbied in,
Was kort en scherp, en vol van diepen zin.
Hij praatte gaarne van moreele deugd.
Leeren, maar ook doceeren, was zijn vreugd.

1) Oorwel = Orwell Haven bij Harwich.
2) Salterie = een citer met tien snaren.
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Een rechtsgeleerde, een wijs, omzichtig man,
310 Dien je in het kerkportaal vaak vinden kan1),
Was ook daarbij, een zeer begaafd persoon.
Vroed was hij, en had recht op eerbetoon.
En dank den glimp van zijn bespraakt talent
Had hij al vaak bij volmacht en patent
315 Als rechter in een vierschaar voorgezeten.
Hij sloeg uit zijn beroemdheid en zijn weten
Menigen tabberd en vacatiesom.
Een kooper zooals hij! kom daar eens om!
Hij zag in alles onbeklemde waar;
320 Er was dus nooit bij wat hij kocht een ‘maar’.
Daar leeft geen man in zóó veel drukte als deze.
Toch was ze minder dan ze scheen te weze'.
Hij wist van elk gewijsde en rechtzaak 't fijne
Van koning Willems dagen tot de zijne2).
325 Hij stelde knap: daar viel, hoe nauw bekeken,
Tusschen zijn stukken nooit een speld te steken.
Alle statuten kende hij van buiten.
Hij droeg een simpel jak met bonte ruiten.
Zijn gordel, fijn beslagen, was van zij.
330 En meer vertel ik niet van zijn kleedij.
Een heereboer verzelde 'm op den rit.
Zijn baard was als een madelief zoo wit.
Zijn kleur was die van een heetbloedig man.
's Ochtends een sop in wijn, dáár hield hij van.
335 Een leven van genot was hij gewoon,
Want hij was Epicurus' eigen zoon,
Die leerde dat volkomen zaligheid
Waarachtig in volop genieten leit.
Zijn huis stond open voor Jan Alleman.
340 Hij was in zijn contrei St. Julian3).
Zijn brood en bier was altijd even goed.
Nooit had een man van wijn zoo'n overvloed.
Zijn huis was nimmer zonder een pastei

1) In het kerkportaal van St. Paul's hielden de rechtsgeleerden consult.
2) Koning Willem de Veroveraar.
3) St. Julianus was de schutspatroon der reizigers.
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Van vleesch of visch, en dat zóó velerlei,
345 Het regende in zijn woning drank en spijs
En wat men droomen kan voor lekkernijs.
Hij koos al naar gelang van het seizoen
Wat hij zou eten 's avonds of te noen.
Hij mestte menig veldhoen, en er zwom
350 Menige steur en karper in zijn kom.
Droef was zijn kok, was niet de saus pikant
En scherp, of zijn gerei niet bij de hand.
Er stond een vaste tafel in zijn hal
Den heelen dag gedekt voor Jan en al.
355 Hij werd als eerste in 't vreegericht gekend.
Vaak zat hij voor zijn gouw in 't parlement.
Een dagge en een zak van enkel zij,
Zoo wit als ochtendmelk, hing op zijn dij.
Baljuw was hij geweest, en kameraar1);
360 Zoo'n waardig landheer vind je hier noch daar.
Een timmerman, een wever en een kramer,
Een verversbaas en een behanger kwame' er,
Alle gehuld in net dezelfde kap,
't Merk van een groote, macht'ge broederschap.
365 Zij voerden nieuw-gepoetst gereedschap mee.
Hun mes stak niet in koperneusde schee:
't Was al van 't fijnste zilveren beslag,
Dat je aan hun beurzen zelfs en gordels zag.
Zij moesten poorters zijn van kapitaal
370 Die trone' aan 't hooger eind der gildezaal.
Om zijn verstand had ieder van de vijf
Wel schepen kunnen wezen buiten kijf.
Om geld noch rente waren zij verlegen,
En ook hun vrouwen waren er niet tegen.
375 En àls ze 't waren, moesten ze zich schame'.
Staat het niet fijn als elk je noemt ‘madame’,
En voor te gaan ter kerke op heilgedagen
Met pages om je mantelsleep te dragen?
Een kok moest extradeftig hen verzellen

1) Kameraar = wat we nu, o jammer, accountant noemen.
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380 Om kip met merrigbeen te kokerellen,
En galigaan en scherpe kruiderij.
Geen keurde 't Londensch bier zóó goed als hij.
Hij kookte goed, hij stoofde, bakte, bried,
Ja, wat pastei, wat soep bereidde-ie niet?
385 Maar, dacht ik bij mezelf, wat jammer scheen:
Hij had een kankerzweer op 't eene been.
Zijn blancmanger! die smaakte trots de beste.
Een schipper was daar uit het verre Weste',
Hij kwam uit Dartmouth voor zoover ik weet.
390 Een knol was 't waar hij zoogenaamd op reed.
Tot op zijn knieën hing zijn baaien kiel.
Een bandelier, waaraan zijn mes hing, viel
Van de' eene' schoer tot onder den ander, schuin
Over zijn borst en rug. Zijn kop zag bruin
395 Van zonnebrand. Hij was een braaf gezel.
Van menig vat Bordeauxwijn wist hij wel
Waar 't was gebleven toen de koopman sliep.
't Geweten ging bij hem niet bijster diep.
Wanneer hij vocht en hij had de overhand
400 Dan zond hij ze per water naar hun land1).
Maar geen als hij berekende eb en vloed,
Hoe je voor strooming en gevaar je hoedt,
Wat maan, wat haven 't is, en waar de geul,
Al zocht je van Carthago tot aan Hull.
405 Kloek was hij, en 'k wil wedden, lang geen dwaze.
Menige storm had in zijn baard geblaze'.
Hij wist van alle havens wat en hoe,
Van Gotland tot kaap Finistere toe.
Geen Spaansche, geen Bretonsche kreek, niet eene,
410 Die hij niet wist. Zijn schip hiet Magdalene.
Ook was daar nog met ons een medicijn.
Daar staat geen mensch met hem op ééne lijn
In artsenijenkunde en chirurgie.
Want hij wist alles van astrologie.
415 Hij tuurde langen tijd naar een patiënt

1) D.w.z.: hij placht zijn vijanden ‘de voeten te wasschen’
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Zijn goed gesternte in diens ascendent1).
't Was door magie dat hij de ziekte weerde
Van elk patiënt in 't beeld dat hij boetseerde.
De bron van elke ziekte was hem klaar,
Of 't hitte, koude, vocht of droogte waar2),
En hoe ze ontstonden, uit welk lichaamssap.
Hij was een meester in zijn wetenschap.
Zag hij de kwaal tot in den wortel door,
Dan schreef hij dadelijk 't juiste middel voor.
Een kort recept aan de' apotheker maar,
En likkepot en poeder vond hij klaar.
Want de eene gooit den bal en de ander slaat 'em.
Hun vriendschap was ook niet van jongen datum.
Hij kende goed den oude' Asclepius,
Hippocrates, Rufus van Ephesus,
En Dioscorides, Haly, Galeen,
Serapion, Razis en Aviceen,
Averrois, Damascenus, Constantijn,
Bernardus, Gatesden en Gilbertijn.
Hij was zeer matig in zijn levenswijs:
Hij placht het niet in overvloed van spijs
Maar lichtverteerbaarheid en kracht te zoeken.
Zijn studie gold maar weinig 't Boek der Boeken.
Hij droeg een rood-en-paarsscharlaken jas,

1) De ascendent is de graad van den dierenriem, die op een gegeven oogenblik boven den
oostelijken horizon uitrijst, ook wel genoemd de horoscoop. Het oogenblik, waarop de dokter
bij zijn astrologische waarnemingen wacht, moet geschikt zijn voor het boetseeren van een
beeldje naar zijn patiënt, dat, met behulp van magische en planetarische invloeden door den
dokter bewerkt, geneeskracht aan zijn levend origineel vermag mee te deelen. Die invloed
van het geboetseerde beeld kon evengoed misbruikt worden. Een interessant staaltje van het
voortleven van dit bijgeloof tot in de negentiende eeuw geeft Thomas Hardy in ‘The Return
of the Native’ II 229 vv. (Tauchn. ed.)
2) De vier zoogenaamde vochten of humeuren, die de geneeskunde oudtijds aannam, en wier
verhouding gestel en temperament heette te bepalen, vgl. van Beverwijck, Schat der
Gesontheyt 16: ‘Met deze vier elementen komen overeen de vier humeuren van ons lichaam,
te weten, Bloedt met de Lucht, Gal met het Vyer, Phlegma met het Water, Melanckoly ofte
swarte Gal met de Aerde’.
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440 Gevoederd met sindaal en taffetas.
Toch leek hem zuinigheid het allerbest.
Hij potte wat hij won in tijd van pest.
Goud sterkt het hart, beweren de doktoren1).
Dus had hij 't om den dood niet graag verloren.
445
Een vrouwke uit de buurt van Bath ook kwam er.
Zij was een beetje doof, en dat was jammer.
Van lakenweven had ze toch zoo'n slag
Dat je in Gent noch Ypren beter zag.
In heel het kerspel had geen vrouw 't bestaan
450 Haar op Relieken-Zondag voor te gaan2).
En waagde 't een, dan ziedde ze van spijt
En raakte ze al haar naastenliefde kwijt.
Haar hoofdkleed was van allerfijnst stramien3);
Ik zou haast zweren, 't woog een pond of tien
455 Dat ze des Zondags op haar kapsel had.
Haar roodscharlaken kousen zaten glad,
En soepel 't nieuwe schoeisel om 't gewricht.
Driest keek ze uit haar frisch en rood gezicht.
Haar heele leven was ze een wakker wijf.
460 Ze trouwde er aan de kerkedeur wel vijf4),
Niet meegeteld die uit haar meisjestijd.
Maar daarvan hoeft voorloopig niets gezeid.
Ze had driemaal het Heilig Land bezocht.
Meenge rivier doorwaadde ze op dien tocht.
465 Ze was geweest in Compostel en kon je

1) Het geneesmiddel, waarop hier gezinspeeld wordt, is aurum potabile'; vgl. Ducange: ‘Aurum
potabile est auri oleum vel in liquorem redactum.’ Skeat vermoedt dat Chaucer zijn kennis
hiervan ontleent aan Jean de Meung, Les Remonstrances de Nature vv. 979, v.v.:
‘C'est le fin et bon or potable
L'humide radical notable;
C'est souveraine medicine.
2) Relieken-Zondag = De derde Zondag na Sint-Jan, waarop de in de kerk bewaarde relieken
bijzondere vereering ten deel viel.
3) Hoofdkleed = Een muts met een kap, die in plooien langs het gelaat en op de schouders
afhing. Zie Verdam Middelnl. W.B.s.v. hovetcleet.
4) De priester trouwde het paar aan de kerkdeur, geleidde dan de jonggehuwden tot voor het
altaar en bediende de mis.
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Praten van Rome, Keulen en Bologne.
Zij wist genoeg van varen achter lande.
Ze had ook wijd uiteen geplante tande'1).
Ze reed een telle, dood op haar gemak,
Goed ingepakt en veilig onder 't dak
Van breeder hoed dan schild of beukelaar,
Een stofrok om haar breede heupenpaar,
En een paar scherpe sporen aan de voete'.
Ze lachte en praatte graag met wie ze ontmoette.
Zij wist van Mins remediën, althans2)
Kende ze van die kunst de' alouden dans.
Een brave geestlijke was mee op pad,
Een arm pastoor uit de een of andre stad,
Maar rijk aan heilge werken en gedachten.
Ook was hij een geleerde, die wou trachten
Om Christi boodschap in zijn geest te preeken,
En vroom zijn kudde als leeraar toe te spreken.
Zachtmoedig was hij en wilvaardig tevens,
En vol geduld in tegenheên des levens,
Waardoor hij was beproefd al vele malen.
Nooit dwong hij met den banvloek tot betalen
Der tienden. Liever gaf hij, op mijn woord,
Aan 't arme volk dat tot zijn kerspel hoort
Uit de offerbus en spaarde 't uit zijn mond,
Wijl hij voor zich genoeg in 't weinig vond.
Groot was zijn kerspel, ver uiteengelegen.
Toch liet hij nooit om donderbui of regen
Zijn zieken en bedroefden onbezocht:
't Zij rijk of arm, hoe ver 't ook wezen mocht,
Hij ging te voet, met in zijn hand een staf.
De nooble les, die hij zijn schapen gaf,
Was: ‘eerst betracht en dan pas onderwezen’.
In 't Evangelie had hij die gelezen,
En knoopte daarbij deze beeldspraak an:

1) In wijdgeplante tanden zag het volksgeloof, volgens Skeat, een teeken van geluk voor de
persoon die er mooi mee was, en een aanwijzing dat hij veel zou hebben te reizen.
2) Een toespeling op titel en inhoud van Ovidius' ‘Remedia Amoris’.
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500 Als goud gaat roesten, wat doet ijzer dan?
Want is een priester vuil, dien we eeren moesten,
Geen wonder zoo een leek begint te roesten.
Beschamend is 't voor elk oplettend paap,
Zoo vuil een herder is en rein het schaap.
505 Een priester hoorde 't voorbeeld toch te geven
Van reinheid, waar zijn kudde naar moet leven.
Deze verhuurde zijn provende niet
Als menig paap die in de kou ze liet,
Zijn kudde, en naar Sint-Paul in Londen rende
510 Om voor een jaargeld zielmisse' op te zende',
Of zich door 'n broederschap te laten voeden.
Deze bleef thuis zijn kudde schapen hoeden
Dat niet de wolf ze roofde uit het veld,
Een herder hij, geen dienaar van het geld.
515 Maar was ook deugd en heiligheid zijn part,
Toch viel hij niemand om zijn zonden hard,
Noch sprak ze uit ongenaakbre hoogte aan,
Maar vriendelijk en zacht klonk zijn vermaan.
Het volk in reinen wandel voor te leven
520 En hemelwaart te voeren was zijn streven.
Maar bleek een mensch verhard te zijn in 't kwaad,
Wie hij ook was, van hoog of lagen staat,
Dien gaf hij, bij geval, den wind van voren.
Waar zal men van een beter priester hooren?
525 Hij had in pracht noch eerbetoon behagen,
Noch in putluttige gewetensvragen.
De leer die Christus en de Apostelen brachten,
Die leerde hij, maar zou ze eerst zelf betrachten.
Daar was zijn broeder in den Heer, een ploeger,
530 Een brave kerel en een echte zwoeger,
Die mest bij karrevrachten had gerede'.
Hij had zijn naaste lief en leefde in vrede.
Hij minde God het meest met heel zijn hart
Te allen tijde, in vreugde en in smart,
535 En dan zijn naaste, net zooals zich zelven.
Graan zou hij dorschen, wal of greppel delven
Om Christus' wil, waar maar een arme ziel

Onze Eeuw. Jaargang 12

402

540

545

550

555

560

565

Die 't niet betalen kon, te helpen viel.
Eerlijk en prompt betaalde hij zijn tiende
Zoo van zijn goed als van 't er bij verdiende.
Hij droeg een kiel en reed een merriedier.
Daar was een molenaar, een huisfoerier,
Een bodel, 'n aflaatkramer, en een heer1)
Zijn intendant en ik, verder niet meer.
De molenaar was niet om mee te spotten.
Een stoere vent van spieren en van botten.
Dat bleek ook wel, want waar hij worstelen kwam
Was hij het, die ging strijken met den ram2).
Breed was hij, kort van nek, een dikke knoest.
Hij tilde uit haar hengsels, of als 't moest,
Rammeide met zijn kop de zwaarste deur.
Zijn baard was rood, zoo'n vosse- of varkenskleur.
Een breede was het, net een spadeblad.
Op 't puntje van zijn neus had hij een wrat
En daarop brak een bosje haren door,
Rood als de borstels van een varkensoor.
Zijn neus had zwarte, openstaande gaten.
Zijn mond leek een fornuis, zoo buitenmaten
Wijd open. Aan zijn heup hing schild en zwaard.
Hij was een pochhans en een goliaard3),
En boertte meest van geilheid en de bokken.
Hij stal flink graan en liet ze driemaal dokken.
En toch, hij had een duim van goud, gansbloed4).
Hij droeg een witte jas en blauwen hoed.
Een deuntje op den doedel blies hij glad.
Hij bracht met die muziek ons uit de stad.

1)
2)
3)
4)

Bodel = gerechtsbode, in dit geval een bode van een geestelijk gerechtshof.
Een ram was de gewone prijs in een worstel wedstrijd.
Goliaard = potsenmaker, hansworst.
‘An honest miller has a golden thumb’ zegt het spreekwoord, want in de vaardigheid waarmee
de duim de waarde van het maalsel voelen kan, schuilt het geheim van 's molenaars kunst
en de bron van zijn voorspoed.
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Daar was een hupsch foerier van een genootschap1),
Waar iedereen, die uitgaat om een boodschap,
Van leeren kon hoe etenswaar te koopen.
Want of hij 't geld betaalde of op liet loopen,
Steeds zag hij kans om zoo zijn slag te slaan
Dat hij er zelve bij vooruit zou gaan.
Is dat geen schoone gratie van Gods hand
Dat zoo'n onwetend man met zijn verstand
De wijsheid van een hoop geleerden slaat?
Ruim dertig meesters diende deze maat,
Elk even grondig in de wetten thuis,
Waarvan er een dozijn wel uit dat huis
't Beheer had aangekund van geld of land
Van d' eersten edelman in Engeland,
Zoodat die van zijn eigen goed bestond
Eervol en schuldvrij (maakte-ie 't niet te bont)
Of leven kon zoo sober als hij wou,
In staat de steun te zijn van heel een gouw
In ieder ongeval; en toch, hoe knap,
Hun allen vulde die foerier de kap.
De intendant was een opvliegend man,
Mager, en gladgeschoren als maar kan.
Zijn haar was rondgeknipt langs bei zijn ooren,
En kort als van een priester was 't van voren.
Hij had heel lange en heele dunne beenen,
Twee stokken net, geen kuiten, enkel schenen.
Nauw hield hij 't oog op korenschuur en kaar.
Hij won 't in stiptheid van een kameraar.
Aan droogte en regen wist hij van te voren
Wat de opbrengst zijn zou van zijn zaad en koren.
De schapen, 't horenvee, de koeienstal,
De varkens, paarden, hoenders, 't hoorde al
Onder 't beheer alleen van dezen man,
En naar contract gaf hij er reekning van

1) ‘Genootschap’ moet hier ‘temple’ vertalen. Bedoeld is een ‘inn of court’, zooals er in Londen
nog bestaan (The Inner Temple, The Middle Temple, Lincoln's Inn en Gray's Inn), rechterlijke
genootschappen, die het uitsluitend recht bezitten juristen toe te laten tot de balie.
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Sedert zijn meester twintig jaren was,
En nooit vond iemand achterstal in kas.
Bodel noch herder was er, ja, geen knecht
Van wiens bedrog hij niet was onderrecht.
Zij waren bang voor hem als Maagren Hein.
Zijn woning stond op onbebouwd terrein,
Een prachtig huis in schauw van groenen heester.
Hij was een beter kooper dan zijn meester.
Hij had zich stil verrijkt met allerlei.
Hij kwam zijn heer zoo fijntjes in 't gevlei
Met een geschenk of leen uit eigen goed
Om plasdank niet alleen maar jas en hoed.
Hij was als jongen in de leer gedaan
En wist den knapsten timmerman te staan.
Het paard waarop hij reed was sterk en gauw.
Het heette Schot en was een appelgrauw.
Hij droeg een lange, paarse overjas
En had op zij een zwaard dat roestig was.
Uit Norfolk kwam de man, waar 'k van vertel,
Dicht uit de buurt van 't stadje Baldeswel.
Hij gordde zich zooals 't een frater doet,
En altijd reed hij achter aan den stoet.
Dan was er nog een bodel van 't gericht.
Die had een vuurrood Cherubijngezicht,
Want opgezet was 't en zijn oogen klein.
Hij was zoo heet en geil als musschen zijn,
Met schurfde, zwarte brauwen, en een kin
Die ruide. 'n Kind zag er een boeman in.
Geen zwavel, geen kwikzilver en geen glit,
Tartarusolie, borax, noch Spaansch wit,
Geen zalf die beet en vuiligheden kuischte
Hielpen hem af van de etterwitte puiste'
En van de knobbels op zijn wangen. Look,
Knoflook vooral, lustte hij, uien ook,
En zwaren wijn zoo rood als bloed te hijschen.
Dan sloeg hij als een gek aan 't prate' en krijschen,
En bracht, wanneer hij vol was van den wijn,
Geen enkel woord er uit of 't was Latijn.
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Want daarvan kende hij een mondjevol,
640 Reis opgepikt uit een justitierol.
Geen wonder ook, wanneer je 't daaglijks ziet.
En dan, je weet, roept ook een ekster niet
Net zoo goed ‘Watte’ als de paus het kan?
Maar als je 'm aan den tand ging voelen, dan
645 Was het gedaan met zijn geleerde allures.
Hij riep maar altijd ‘questio quid juris’.
Hij was een lief en goedgemutst perceel.
Van dat slag snaken vind je d'r niet veel.
Hij liet een kwant voor een kalkoentje wijn
650 Een jaar zijn gang gaan met zijn concubijn.
Daar stak geen greintje zonde of kwaad in, vond-ie.
In stilte een gans te plukken, dat verstond-ie.
Sloeg hij temet een makker aan den hoek,
Dan leerde hij dien kwant 's aartsdekens vloek
655 In zoo'n geval te lappen aan zijn zool,
Tenzij de ziel hem in zijn geldbeurs school,
Want in zijn beurs zou die de zonde wreken.
‘De beurs dat is de hel van den aartsdeken’,
Beweerde hij. Natuurlijk loog de man:
660 Elk schuldig mensch moet beven voor den ban
(Want redt ons absolutie, banvloek doodt)
En stel zich geen significavit bloot1).
Hij hield de meisjes van zijn diocese
Op zijn wijs onder sim, en wist van deze
665 Ieder geheim, en gene vroeg hem raad.
Hij droeg een krans op 't hoofd van een formaat
Of het een bierhoep van een herberg waar.
Een taart die diende hem voor beukelaar.
Een waardig vriend zat met hem in het zaâl,
670 Die aflaatbrieven veilde uit Roncevaal2).

1) Een ‘significavit’ was een bevel tot inhechtenisneming van een geëxcommuniceerde,
beginnende met de formule: ‘significavit nobis venerabilis pater’ etc.
2) Het klooster te Roncevalles in de Pyrenaeën, in de 12de eeuw gesticht tot een hospitium voor
de pelgrims naar Sint Jago van Compostella (zie vs. 465), had vertakkingen in Frankrijk en
Engeland. Zoo vond Tyrwhitt een hospitaal Beatae Mariae de Rouncyvalle in Londen vermeld,
en een Runcevall-Hall in Oxford. De aflaathandel, door het ordenshuis te Roncevalles
gedreven, werd door de bemiddeling dier buitenlandsche stichtingen een winstgevende zaak.
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Hij kwam zoo regelrecht van 't hof in Rome.
Hij zong luidkeels van ‘Liefje, wil toch kome’.
Des bodels basstem begeleidde hem.
Als twee trompetten schalde die zijn stem.
Des aflaatkramers haar was geel als was,
Maar 't hing zoo gladjes als gekaarde vlas.
Zijn lokken hingen af zoo hier en daar.
Die spreidde-ie op zijn schouders uit elkaar.
Maar 't lag er dun, je kon de schoofjes tellen.
Hij droeg geen kap, uit lust zich aan te stellen.
Die stak hij in zijn knapzak. 't Was zijn bluf
Dat zoo te reizen was de nieuwste snuf,
Met slechts een petje op zijn blooten kop.
Hij sperde starre hazenoogen op.
Hij droeg een heilgen zweetdoek aan zijn pet1).
Zijn knapzak had hij voor zijn buik gezet,
Die boordevol pardon stak, heet uit Rome.
Zijn piepstem scheen eer uit een geit te kome'.
Van kinhaar had en kreeg hij nooit een zier:
Hij glom als kwam hij zóó van den barbier.
Hij was een ruin of merrie, een van twee.
Maar of je al zoekt van Berwick aan de zee2)
Tot Ware, je vindt geen beter aflaatkoopman.
Want waar hij was, daar kwam hij met een sloop an,
De sluier, zeide-ie, van ons Lieve Vrouw.
Dan had hij, als je hem gelooven zou,
Van 't eigen zeildoek nog een ouden sleter
Waarmee, totdat hem Jezus vond, Sint Peter
Zeilde op zee, en dan een messing kruis
Vol steenen, en een glas met beendergruis
Van varkens. En met dien reliekenwinkel

1) Een heilge zweetdoek = een veronica.
2) Van Berwick, in het Noorden van Engeland, vlak bij de Schotsche grens, tot Ware in
Hertfordshire, m.a.w. van Noord tot Zuid.
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Verdiende-ie aan een armen boerenkinkel
Op 't land een vetter som op éénen dag
Dan de pastoor in zestig dagen zag.
Zoo wist hij met zijn vleien en zijn paaien
Het volk en Heeroom ooren aan te naaien.
Maar 'k moet tot slot toch zeggen wat ook waar is:
't Was in de kerk een nobel dignitaris.
Mooi las hij 'n bijbelles of een historie,
Maar zong het allerbest een offertorie.
Want daarna moest hij, was die zang gedaan,
Zijn tong gaan vijlen en aan 't preeken slaan,
Om geld te winnen, wat hij goed verstond,
En daarom zong hij blijde, uit vollen mond.
'k Heb u getrouw beschreven, stuksgewijs,
Getal, kleedij, en stand, en doel der reis
Van allen die te Southwark op dien dag
Dat deftig logement tezamen zag,
Van ouds De Wapenrok, dicht bij de Bel.
Maar nu is 't tijd dat ik u ook vertel
Hoe we dien avond hebben doorgebracht,
Toen we onder dak ons vonden voor den nacht.
Het reisverhaal wordt voor het slot bewaard
En al de rest van onze bedevaart.
Maar 'k bid u vooraf om uw courtesij:
Wijt het toch niet aan dorperheid in mij
Al spreek ik ronde taal wanneer 'k vertel
Hoe het daar toeging bij gesprek en spel
En alles weergeef in hun eigen taal.
Gij weet zoo goed als ik, wie een verhaal
Uit iemand anders mond vertellen wil
Moet het zoo mooglijk zonder 't minst verschil
Herhalen, woord voor woord, al was de man
Ook nog zoo grof en zeurig als maar kan.
Anders vertelt hij een onwaar verhaal,
Verziert de feiten of verzint de taal.
Geen woord, schoon hij zijn broeder spreken liet,
Vall' weg. Want waarom 't een en 't ander niet?
Sprak in de Schrift niet Jezus zelf ronduit?
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740 En daarin is toch niets dat iemand stuit?
Ook Plato zegt voor wie hem kunnen lezen,
Dat woord en daad gezusters moeten wezen.
En ook verzoek ik u, vergeef het mij
Zoo iemand niet die rang geschonken zij
745 In dit verhaal, waarop hij aanspraak heeft,
Wijl mijn verstand me, weet ge, licht begeeft.
Wij vonden bij den waard een goed onthaal.
Hij schafte dadelijk een avondmaal
En diende ons overvloed van eten op.
750 Zijn wijn die smaakte, al steeg ze ons naar den kop.
Hij was om zijn postuur je man geweest
Voor ceremoniemeester op een feest.
Hij was een groote vent, zijn oogen glommen.
Je moest in Chepe eens om zoo'n poorter kommen1).
755 Een driest flapuit, goed onderlegd, en kloek.
Niets wat een man maakt was er in hem zoek.
Hij was ook niet afkeerig van een pretje,
En na ons maal verzon hij een verzetje
En wierp een balletje op van jool te maken,
760 Toen het gelag betaald was: ‘Nu ter zaken,
Dames en heeren’, zoo begon hij. ‘Allen
Zijt hartelijk welkom. In mijn huis en stallen
Heb ik dit jaar toch, op mijn woord van eer,
Zoo'n vroolijk reisgezelschap, op één keer,
765 Nog niet tezaam gezien, als ik nu doe.
'k Bezorgde u graag wat leute, wist ik hoe.
Maar ik bedenk me daar een aardig plan,
Dat pret verschaft en niets u kosten kan.
Gij gaat naar Kantelberg. God voer' u daar,
770 Beloone het u de heilge martelaar.
Ik weet dat ge onderweg het niet kunt laten
Om grappen uit te halen en te praten.
Het is waarachtig pret noch aardigheid
Als je zoo stom als steen maar verder rijdt,
775 En daarom zal ik u, zooals ik zeg,

1) Chepe = Cheapside, in het hartje van de City.
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Pret en pleizier bezorgen onder weg.
En als er niemand uwer tegen is
Om zich te schikken naar wat ik beslis,
En ieder zich door mij gezeggen laat,
Morgen, wanneer gij achter strate gaat,
Te deksel, bij mijn vaders ziel die dood is,
Mijn kop er af, als dan de vreugd niet groot is.
Steekt op je handen, zonder meer gezeur’.
't Bedenken was niet lang: het leek een leur
Te onbeduidend dat je er over praat.
We stemden 't allen, zonder meer beraad,
En vroegen wat hij dan wel had beslist.
‘Luistert, want om uw eigen bestwil is 't’,
Zeid'-ie. ‘Maar haal er niet den neus voor op.
Om kort te gaan: 'k heb dit plan in mijn kop:
Dat ieder uwer twee verhalen doet,
Waarmee hij ons de reis bekorten moet,
'k Meen twee op weg naar Kantelberg, en dan
Weer twee op onze thuisreis, vier per man,
Van avonturen die 'reis zijn gebeurd.
Wie in 't vertellen 't knapste wordt gekeurd,
Dat is te zeggen, wie in dit geval
't Vermakelijkst en leerzaamst praten zal,
Die krijgt een avondmaal op onzen kost
En hier een eereplaats bij dezen post,
Als we terug zijn van de bedevaart.
Tot meerder vroolijkheid is 't mij wel waard
Om zelve mee naar Kantelberg te reizen
Op eigen kost, en u den weg te wijzen.
En wie wil tegenspreken wat ik zeg
Betaalt wat wij verteren onderweg.
En als ge goedvindt dat dit zal gebeuren,
Zeg het dan daadlijk, zonder lang te zeuren,
En ik ben morgenvroeg ter reis gereed.’
't Gezelschap vond het goed en zwoer zijn eed
Met blijder harte en verzocht hem toen
Zoo goed te wezen naar zijn woord te doen
En baas van 't spel en recensent en rechter
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Onzer vertellingen te zijn, en echter1)
Een avondmaal te schaffen, niet te duur.
Wij onderwierpen ons aan zijn bestuur
Met hand en voet. Zoo gingen wij accoord,
In eensgezindheid, met den waard zijn woord.
En daarop werd terstond een dronk gezet,
En na dien dronk ging iedereen naar bed.
Geen bleef het liedje van verlangen zingen.
En 's morgens, toen de dag begon te springen,
Rees ook de waard en was ons aller haan.
Hij dreef den zwerm te hoop, en daarvandaan
Reden we onzes weegs, in lichten draf,
Op 't paardewed van Sinte Thomas af2).
Daar hield de waard de teugels in en zei:
‘Heerschappen, luistert alsjeblieft naar mij.
Uw afspraak kent ge. Ik herinner ze u.
Stemt avondzang met morgenzang, welnu,
Laat zien dan wie het eerste zal verhale'.
Zoo waar ik immer wijn moog drinke' of ale,
Wie tegen mijn beslissing rebelleert
Betaalt wat onderwegen wordt verteerd.
Dus eerst geloot voordat we verder doorgaan.
Wie aan het kortste eindje trekt zal voorgaan.
Ser Ridder daar, mijn meester en mijn heer,
Trek alstublieft, ik heb uw woord van eer.
Kom dichter bij, vrouw Priores, en gij
Mijnheer student, sta niet zoo bloo er bij,
Geen studies hier! Komt, alle man een strootje.’
Zoo trok dan ieder dadelijk een lootje,
En, (om het kort te maken), of men 't gril
Van 't lot, of nood, of toeval noemen wil,
De waarheid is, de ridder bleek er bij,
En met dien uitslag waren allen blij.
Vertellen moest hij, 't was niet meer dan recht:
Elk had er ja en amen op gezegd,

1) Echter = daarna.
2) St. Thomas a Waterings was een paardewed bij den tweeden mijlsteen op den weg naar
Kantelberg.

Onze Eeuw. Jaargang 12

411
Zooals ge weet. Waartoe dus meer gepraat?
850 Zoodra die goede man zag, 't was zoo laat,
Bleek hij wel zoo verstandig en gedwee
Om willig de belofte die hij dee
Te houden. ‘Als ik 't spel beginnen moet,’
Sprak hij, ‘in Godes naam dan, mij is 't goed.
855 Vooruit dan weer, en hoort naar wat ik zeg.’
't Was nauw gesproken of we reden weg.
En vroolijk lachend stak hij zóó van wal,
En sprak zooals hieronder volgen zal.
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Italië's felste vijand
Door C. Spat.
II. (Slot)
Door de gebeurtenissen van den laatsten tijd, den oorlog tusschen Italië en Turkije,
gevolg mede van de expansie van andere staten, is de aandacht opnieuw gevestigd
op de orde der S e n o e s s i y a h , de geheimzinnige, van welke minder bekend is dan
van andere tarîkah's, omdat zij minder dan vele zusterorden in aanraking kwam met
Europeesche mogendheden; de broederschap, welker macht en rijkdommen zeer
aanzienlijk moeten zijn, al schijnen zij dikwijls overdreven te zijn voorgesteld; de
tarîkah waarvan de sjech nog regeert over een om zoo te zeggen onmetelijk rijk,
onafhankelijk van eenige mogendheid, zoodat hij nog in waarheid geestelijk en
wereldlijk hoofd van de broeders is, welke hij voor een groot deel inderdaad kan
beschouwen als zijn onderdanen.
De S e n o e s s i y a h vormen één der twee takken, waarin de tarîkah der
C h a d h i r i y a h is opgelost. Deze laatste was eene stichting van den Maroccaanschen
Sjerief 'Ab dal-'Aziz. Voortgekomen uit eene familie, in welke de aanleg voor de
mystiek min of meer heriditair schijnt geweest te zijn, volgde hij verschillende scholen
en beoefende hij onderscheidene methoden, voordat zijn moeite beloond werd op
eene wijze, welke hij verlangde. Ten slotte ontving hij de goddelijke inspiratie door
een contact,
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verkregen met a l -C h a d h i r 1), een van de twee persoonlijkheden, die de Moslims
vereenzelvigen met den profeet E l i a . Naar de legende zou I l i y a gedoemd zijn op
de aarde rond te dolen tot aan den gerichtsdag; zijn dubbelganger, die den naam
a l -C h a d h i r draagt, leeft gewoonlijk op den bodem der zee. Hij is intermediair
tusschen Allah en de uitverkorenen onder de menschen, voor wie hij den sluier opheft
en de geheimenis openbaart.
'Abd al-'Aziz stichtte, na den zegen door al-Chadhir's tusschenkomst ontvangen
te hebben, onder diens naam een nieuwe tarîkah, en het angstvallig volgen harer
voorschriften schonk hem rijke belooning; de geheimenis van het Zijn werd hem
onthuld, en hij kreeg macht over de natuurkrachten.
Zijn opvolger als sjech was een door hem zelven aangewezen bevoorrechte leerling;
en diens opvolger, A h m a d i b n I d r i s , toog in 1797 naar M e k k a . De
Mekkaansche leeraars waren hem weinig gunstig gezind, en hunne vijandschap ging
zoo ver, dat hij zich genoodzaakt zag de wijk te nemen naar Ye m e n , waarheen hij
werd vergezeld door twee bijzondere leerlingen 'O e t s m â n a l -M i r g r a n i en
M o e h a m m a d i b n 'A l î i b n S e n o e s s i . In 1835 stierf hun leermeester; de
beide leerlingen keerden naar M e k k a terug en vingen aan ieder op eigen gelegenheid
te propageeren. Zoo loste de moeder-orde zich op in de tarîkah der M i r g r a n i y a h
en die der S e n o e s s i y a h . Ibn Senoessi stichtte zijn eerste zâwiyah in de nabijheid
van Mekka op den door de legende omtrent den zwarten steen, hadjar al-aswâd,
welbekenden berg Aboe Koebais, in 1250 H. = 1835 A.D.; zijn orde is dus betrekkelijk
nog jong.
Hij werd geboren te T h o r c h , district M o s t a g a n e m , in het Westen van Algiers
(thans gebied van Hillil commune mixte) in het jaar 1206 H. = 1791/92 A.D.; verliet
in zijn dertigste jaar wegens familietwisten zijn land, en zwierf in verschillende
streken. Nu eens hield hij zich op in Marocco, dan weer in Algiers; hij bezocht
Tripolis, trok

1) Ook Chidhir geschreven, of Chidr.

Onze Eeuw. Jaargang 12

414
naar Caïro, en kwam eindelijk te Mekka, waar hij zich 'Abd al-'Aziz tot leermeester
koos. Evenals zijn onderwijzer was hij opgenomen geworden in verschillende orden,
zonder bevrediging te vinden voor zijn religieus gemoed. Ibn Senoessi behoorde tot
die personen, welke zich streng wilden houden aan de voorschriften van de
Moslimsche wet, gelijk die door de later ongeëvenaarde geleerden was afgeleid uit
het heilige boek en de overleveringen omtrent den Profeet. Hij kon zich niet
vereenigen met de vele ingeslopen afwijkingen, al waren die dan ook geoorloofd
geacht door de hoogste autoriteiten; en zijn houding in deze bezorgde hem reeds
tijdens zijn verblijf te C a ï r o de vijandschap van de meest gezaghebbende personen
aldaar. Te M e k k a verging het hem niet beter; evenzeer gehaat als zijn leermeester,
trok hij met dezen mede naar het gebied van Yemen. Toen hij later te Mekka
terugkwam en zijn school oprichtte, waren de gevoelens te zijnen aanzien nog niet
veranderd en stond hij opnieuw bloot aan de vijandschap van de gezag- en
machthebbende personen aldaar. Toch bleef hij er nog tot 1843; in dat jaar trok hij
terug in de richting van zijn geboorteland, en vestigde zich in het Tripolitaansche,
waar hij te E l -B e i d a een zâwiyah oprichtte.
Van dien tijd af begint zijn invloed toe te nemen, om spoedig aan te groeien tot
een aanzienlijke macht. Zelf optredende als missionaris trekt hij naar het Zuiden,
bekeert er verschillende stammen tot den Islâm, hen voor goed aan zich verbindende;
en in de kustlanden behaalt hij niet minder succes. De zâwiyah te El-Beida verkreeg
al spoedig tal van zusterinrichtingen, in het bijzonder in C y r e n a ï k a . Omstreeks
1855 koos hij, op een paar dagmarschen van S i w a (Jupiter Ammon), D j a g r b o e b 1)
tot residentie, en lange jaren is daar het centrale reduit van de S e n o e s s i y a h
gevestigd geweest. De ordestichter zelf heeft er echter slechts weinige jaren mogen
verblijven; hij stierf in 1859, nalatende twee zonen, S j e c h a l -M a h d i ,

1) Op Fransche kaarten Djaghboub, op Duitsche Djarbub of Djarabub geschreven.
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die nog slechts veertien jaren oud was, en M o e h a m m a d S j e r i f , één jaar jonger
dan zijn broeder.
Sjech Senoessi heeft geen waardeering kunnen vinden bij de officieele autoriteiten
der Malikieten. Evenals de sjech der moeder-orde scherp veroordeeld is geworden
door de machthebbers te Mekka, zoo werd hij overladen met verwijten door den
moefti der Malikieten te Caïro, die in zijn fatwa's Senoessi beschuldigde zich in te
beelden een moedjtahid te wezen, en hem een modernist, een ketter noemde.
Tot toelichting dezer woorden is eenige uitweiding onvermijdelijk. De
Mohammedaansche wet, de met bindend gezag bekleede voorschriften van de
plichtenleer der Moslims, is afgeleid uit de gewijde boeken, de Koer'ân en de
overleveringen betreffende den Profeet, Soennat an-Nabî. De gewijde teksten zelf
bevatten betrekkelijk weinig bepaalde voorschriften, maar zij zijn de bron geweest,
waaruit men de regelen, naar welke de mensch overeenkomstig Allah's wil moet
leven, heeft afgeleid. Menige tekstplaats echter bleek voor meer dan ééne uitlegging
vatbaar, menige overlevering omtrent den profeet miste authenticiteit, die de echtheid
boven allen twijfel verhief. Een noodzakelijk gevolg hiervan is geweest, dat er
aanvankelijk ten aanzien van de plichtenleer verschillende richtingen ontstonden.
Langzamerhand kwam men tot meer overeenstemming, tot dat ten slotte nog slechts
vier richtingen overbleven, de boven reeds genoemde rechtzinnige scholen. De punten
van verschil, welke tusschen deze vier bleven bestaan, betreffen in hoofdzaak de
toepassing van algemeen als juist erkende regels op bijzondere gevallen.
In den loop der tijden won toen de meening ingang, dat men zich bij de verkregen
resultaten had neer te leggen; dat het niet meer vrij stond de gewijde teksten
zelfstandig te interpreteeren, en de regels welke er uit waren afgeleid te toetsen aan
de plaatsen, aan welke zij waren ontleend. De stichters van de vier rechtzinnige
scholen waren nog tot zelfstandige tekst-interpretatie bevoegd; de komende generaties
hadden zich neer te leggen bij de resultaten,
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die door hun voorgangers waren verkregen en het werk der vaderen als onverbeterlijk
te aanvaarden.
Zij die bevoegd waren zelf de regels van de plichtenleer uit Koer'ân en Soennah
af te leiden, noemde men moedjtahid; aan hunne opvolgers was het slechts toegestaan
de uitspraken, die eenmaal waren vastgesteld, m e t g e z a g t e b e k l e e d e n 1).
Uit het bovenstaande volgt, dat de Mohammedaansche wet niet vatbaar is voor
eenige wijziging, welke ook. Zij kan dus geen rekening houden met gewijzigde
maatschappelijke en economische toestanden, zij mist feitelijk alle elasticiteit, waarvan
het onvermijdelijk gevolg moest zijn, dat op den duur tal van wetsbepalingen een
doode letter werden. Theoretisch van evenveel belang als de voorschriften, welker
navolging ook op den duur mogelijk bleek, werden tal van bepalingen voor de practijk
van nul en geener waarde.
Is wijziging der wet onmogelijk, aanvullende verklaring is telkens noodig geweest.
De Moslimsche wet regelt of heeft willen regelen het geheele leven van den mensch,
zoowel zijn godsdienstig als zijn maatschappelijk leven. Was het nu al een reuzentaak
om te voorzien in al de omstandigheden, die zich konden voordoen in de tijden waarin
deze wet tot stand kwam, het was natuurlijk volslagen onmogelijk destijds rekening
te houden met de omstandigheden, waarvoor in volgende eeuwen de mensch zou
komen te staan. Hoe meer de tijd voortschreed, hoe minder de wet paste voor de
maatschappij en hoe talrijker de leemten. In deze laatste nu kan worden voorzien;
de daartoe bevoegde autoriteiten kunnen aanvullende verklaringen geven, waaruit
hunne meening blijkt ten aanzien van nieuwe vraagpunten, tot welker oplossing
zooveel mogelijk eene redeneering bij analogie wordt gevolgd. De bedoelde
autoriteiten heeten moefti, en hunne besluiten, circulaires of hoe men de bedoelde
van hen uitgaande bescheiden ook wil noemen, dragen den naam fatwa.

1) Men zie hierover vooral de handleiding van Mr. Dr. Th.W. Juijnboll.
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Bij meer dan één fatwa nu van den moefti der Malikieten te Caïro, zijn Sjech Senoessi
en zijn werk scherp veroordeeld geworden. Onkunde zoowel als hoogmoed werden
hem verweten. De man, die zich inbeeldde een moedjtahid te zijn, moest lijden aan
hallucinaties en een speelbal zijn van booze geesten. Iedere gouverneur of gezaghebber
behoorde zulk een individu te verjagen, hem te beletten propaganda voor zijn
dwaalleer te maken, die enkel de toepassing van de rechtzinnige voorschriften zou
kunnen belemmeren. Men behoorde hem te bannen buiten het gebied, de geloovigen
te beschermen tegen zijn invloed, hen te behoeden tegen zijne malversaties; etc.
Sjech Senoessi werd zonder omwegen een ketter genoemd, waarschijnlijk het
meest, omdat hij terug wilde naar strenge opvolging van de wet, zooals die volgens
de letter behoort te worden uitgelegd en nageleefd. Hij verkondigde, wat men wel
noemt een zuiveringsleer, hetgeen aanleiding heeft gegeven tot eene overigens minder
juiste vergelijking tusschen de S e n o e s s i y a h en d e Wa h h a b i e t e n .
De macht van den sjech was reeds te groot geworden, dan dat deze fatwa's hem
veel konden deren. Tot de nomaden-volken meer in het binnenland van Tripolis en
Barka drongen zij niet door, nog minder tot de verder zuidelijke woestijnbewoners.
En al ware het anders geweest, dan nog zoude de veroordeeling bij deze lieden, die
hunnen sjech als den Mahdi vereerden, slechts wrevel hebben opgewekt tegen de
verwatenen, die het durfden bestaan zich aldus over hunnen meester uit te laten, den
meester, die blijkens de wonderen die hij verrichtte een zeer bijzondere gunsteling
van Allah was.
De zoons hebben het werk van den vader in diens geest voortgezet. Onder het
bestuur van Sjech a l -M a h d i werd het gebied der Senoessiyah tot een groot rijk.
In 1895, volgens andere opgaven in 1896, is de residentie van D j a g r b o e b verplaatst
naar K o e f r a , waar in de oase van K e b a b o de zâwiyah al-istât het ‘fundament’
van het gezag is geworden. Daar heeft de meester echter niet lang
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verblijf gehouden. Reeds in 1899 bracht hij den zetel van het bestuur over naar
G o r o e in het Noorden van het landschap B o r k o e , waarschijnlijk met het doel
om buiten elk gebied van Europeeschen invloed te komen, en ook om meer in de
nabijheid te zijn van jonger veroverde landschappen. Mocht eerstgenoemde reden
inderdaad gegolden hebben, dan heeft de uitkomst niet aan de verwachting
beantwoord; want in hetzelfde jaar 1899 kwamen de Senoessi-landschappen B o r k o e
en Wa d a ï binnen de invloedssfeer van Frankrijk; en terwijl in de residentie K o e f r a
aanraking vermeden werd van uit het Noorden met Turkije, zou in het Zuiden
daadwerkelijke aanraking met de uit het Ts j a d -gebied opdringende Franschen
worden verkregen, gelijk beneden nader zal worden medegedeeld1).
Naar opgaven bij Depont en Coppolani, opgaven welke dateeren van 1897, is het
aantal leden der Senoessiyahorde in Algiers niet groot. Er was daar destijds slechts
één zâwiyah, te Hillil (commune mixte). Veel grooter wordt het getal in het Oosten
en Zuid-Oosten van T r i p o l i s en vooral in C y r e n a ï k a . Verder oostwaarts wonen
de Senoessi weer veel meer verspreid. Die van E g y p t e staan deels onder den
moekaddam van S i w a (Jupiter Ammon),

1) Bij het Kongo-verdrag van 1890 was het binnenland achter Tripolis tot aan het Tsjad-meer
toe erkend geworden als gebied van Turkschen invloed. Met deze erkenning schijnt weinig
rekening te zijn gehouden bij de overeenkomst tusschen Engeland en Frankrijk aangegaan
naar aanleiding van de Fashoda-gebeurtenissen. Naar het tractaat hetwelk 21 Maart 1899 tot
stand kwam tusschen Engeland en Frankrijk, zou Engeland het gebied behouden van Bahr
al-Ghasal en Dar- Foer, terwijl Wadaï, Bagirmi en het land beoosten en benoorden het
Tsjad-meer Fransch zouden zijn. Engeland erkende een Fransche invloedssfeer westelijk
van een lijn, die ten Zuiden van den Kreeftskeerkring loopt langs de Libysche woestijn tot
den 15en breedtegraad, terwijl beide partijen elkander gelijke rechten waarborgden betreffende
het handelsverkeer, eenerzijds in het gebied tusschen Nijl en meer Tsjad, anderzijds in dat
tusschen 5 en 15 graden Noorderbreedte.
Dit verdrag ontstemde de Porte, wijl het den schijn had, alsof buiten haar om beschikt was
over het achterland van Tripolis, dat bij bovengenoemd Kongo-verdrag was erkend als te
behooren tot de Turksche invloedssfeer.
(Politische Geschichte der Gegenwart, das Jahr 1899, von Dr. Karl Wippermann, Berlin
1900.)
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die een gemachtigde of wakil heeft te C a ï r o , overigens onder een generalen Wakil,
die zorgt voor het verband tusschen de verschillende posten en tusschen deze en het
hoofdkwartier; terwijl hij tevens de schakel vormt, welke de adepten in den H e d j a z ,
waar nog een paar zâwiyah's worden aangetroffen, vereenigt met het opperbestuur.
In C y r e n a ï k a behoeft de sjech zijn ordeleden niet te tellen bij individuën; hij
kan ze tellen bij geheele stammen tegelijk. Van D j a g r b o e b uit is de groote
propaganda naar het Zuiden georganiseerd. In 1895 werd S i d i M o e h a m m a d
belast met een commercieele zending naar het landschap K a n e m , aan de Noordelijke
oevers van het Tsjad-meer; en het resultaat van diens arbeid was, dat weldra een
handelsweg geopend werd tusschen de Middellandsche Zee en de in Centraal Afrika
gelegen landschappen B o r n o e , B a g i r m i , Wa d a ï , en D a r f o e r . De oude route,
welke naar M o e r z o e k en R h a t voerde, moest worden verlaten en op hoog bevel
volgden de karavanen uit het centrum voortaan den weg over K o e f r a naar
C y r e n a ï k a . De handelaren van Tripolis zagen zich aldus benadeeld ten bate van
hunne concurrenten, die meer oostwaarts woonden; maar zij hebben zich bij den
nieuwen stand van zaken moeten neerleggen.
Het bestuur over de nieuwe onderdanen in K a n e m werd opgedragen aan S i d i
B a r r a n i ; de uiterste post naar het Zuidwesten toe werd B i r -A l a l i , alwaar een
versterkte zâwiyah werd opgericht. In 1906 is deze door de Fransche troepen genomen
en geslecht en een jaar later viel hetzelfde lot ten deel aan de zâwiyah te A i n
G a l a k a in B o r k o e . Bij laatstbedoelde actie sneuvelde Sidi Barrani.
Het schijnt dat A i n G a l a k a de laatste residentie is geweest van den oudsten
zoon van den ordestichter; althans bij de zâwiyah aldaar werd een grafmonument
aangetroffen, hetwelk heette het graf te zijn van Sjech al-Mahdi. In de maand
September 1902 is hij overleden. Zijn broeder was reeds in 1895 gestorven; tot dat
jaar voerde deze met den titel wakil de directie over de etablissementen te Djagrboeb.
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De middelen welke onder het bestuur van den tweeden sjech zijn aangewend om
macht en invloed te vergrooten mogen niet alle onze sympathie hebben - menschen
en dieren, niet zelden geroofd, vormden de voornaamste handelsproducten, die langs
den grooten karavaanweg werden vervoerd - het reuzenwerk dat hij tot stand heeft
gebracht verdient niet te min onze bewondering. De schier onmetelijke uitgestrektheid
tusschen T r i p o l i s en C y r e n a ï k a in het Noorden en de landschappen B a g i r m i ,
Wa d a ï in het Zuiden wist hij onder zijn bestuur te brengen. De verdeeling van
Noordelijk Afrika, het afbakenen der grenzen van de sferen van invloed der betrokken
Europeesche mogendheden, is oorzaak dat de tegenwoordige sjech zich niet meer
de wereldlijke macht kan toerekenen over het geheele gebied, dat door zijn voorganger
is verworven; maar er blijft toch nog een groot rijk over, dat hij onafhankelijk kan
beheerschen, en waar hij wellicht ook in de naaste toekomst nog geen aanraking met
anderen zal hebben te duchten. S i d i A c h m a d , de opvolger van Sjech al-Mahdi
schijnt er de voorkeur aan te hebben gegeven om zich in het centrum van dit
onafhankelijke rijk op te houden. De koning van de Libysche woestijn, zooals wij
hem zouden kunnen noemen, is weer gevestigd te K o e f r a , althans zoo melden de
laatste berichten, die wij vonden. Het opdringen der Franschen van uit het Tsjadgebied
zal voor hem wellicht aanleiding zijn geweest om zijn verblijf van het betrekkelijk
dicht bij gelegen G o r o e weer over te brengen naar de vorige residentieplaats.
De speciale doctrine van de orde der Senoessiyah is gebaseerd op die van
verschillende andere tarîkah's, waarin de stichter opgenomen is geworden of welker
methoden hij zich eigen maakte door studie. De silsilah (zie boven) loopt van den
sjech-ordestichter in niet minder dan veertig lijnen omhoog. Deze vereenigen zich
groepsgewijze bij verschillende personen, tot zij als twee hoofdlijnen, waarvan de
eene gaat langs A b o e B e k r , de andere langs 'A l î , samenkomen bij den profeet
Moehammad.
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De bijzondere voorschriften welke de leden moeten volgen bestaan voornamelijk uit
eenige verbodsbepalingen, welke te vergelijken zijn met de pantang-voorschriften1)
der Indonesiërs. Zoo mogen zij hun rozenkrans niet om den hals hangen; bij hunne
vergaderingen of gemeenschappelijke oefeningen mag geen muziek gemaakt worden:
geen enkel instrument is toegestaan, ook niet die, welke de Moslimsche wet
geoorloofd acht; zij mogen niet zingen en niet dansen, geen koffie drinken en geen
tabak gebruiken. Het verbod om te rooken is niet streng; in sommige streken is er
dispensatie van verleend, al blijft onthouding aanbevolen.
De reciet-formules zijn soortgelijk als die bij andere orden in gebruik. Enkele
mogen hier in vertaling worden medegedeeld:
2)
1o) ‘Mijn God, zegen mij in het stervensuur en bij de beproevingen na den dood’ .
Deze formule is veertig malen te herhalen, wanneer men zich na het gewone
verheerlijkings-ceremonieel van den dageraad, hetwelk voor iederen
Mohammedaan plicht is, weer te rusten legt. Men moet bij het opzeggen dezer
formule op de rechterzijde liggen, het hoofd steunende op de rechterhand.
o
‘Allah vergeve mij.’ Honderd maal te herhalen.
a.
2)
‘Er is geen God buiten Allah.’ Dit eerste ‘woord’ van de belijdenis
b.
eveneens honderd malen te herhalen.
‘Mijn God, geef onzen Heer Moehammad, den ongeletterden
c.
Profeet, den Zijnen en Zijnen vrienden Uwen zegen en vrede’2). Ook
deze formule is honderd malen te repeteeren.

De geheele serie 2o a, b en c moet drie keer herhaald worden, terwijl men onder
het uitspreken dezer formules de rozenkrans moet aftellen. Meer gevorderden,
ingewijden, kunnen de onder 2o a genoemde formule vervangen door de beide
‘woorden’ van de geloofsbelijdenis, ‘er is geen God buiten Allah, Moehammad is
Allah's gezant’, waarop dan nog moet volgen ‘Allah geve onzen Heer Moehammad

1) Verbodsbepalingen gebaseerd op den godsdienst of op de traditie.
2) Naar den tekst bij Depont en Coppolani.
2) Naar den tekst bij Depont en Coppolani.
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den heilgroet bij iederen blik en iederen ademtocht naar het getal van hetgeen Allah's
wetenschap omvat’. Dat wil zeggen, Allah zegge dien groet over den Profeet een
aantal malen, gelijk aan het product van twee getallen, het eene aangevende het totaal
van alle blikken en ademtochten die er zijn, het andere het aantal dingen welke Allah
kent1). Het heet dat deze formule geheim moet blijven en niet mag worden gereciteerd,
als iemand die niet tot de orde behoort het reciet kan hooren; er zou nam. een
bijzondere zegen aan verbonden zijn. Zij heeft overigens niets specifieks, maar is
enkel een der tallooze varianten van formules, waarin de orthodoxe Mohammedanen
ontelbare zegenspreuken van Allah afsmeeken voor hunnen Profeet1).
Behalve aan de speciale voorschriften der orde, hebben de leden zich te houden
aan alle bepalingen van de Moslimsche wet, die zoo getrouw mogelijk moet worden
nageleefd. Volgens sommigen zouden dezelfde redenen welke den ordestichter de
vijandschap van de officieele Moslimsche autoriteiten te Mekka en Caïro hadden
bezorgd, elders juist hebben bijgedragen tot zijn succes. Terugkeer tot de wet, zooals
die uit Koer'ân en Soennat an-Nabî is afgeleid geworden, verwerping van alle
afwijkingen van de wet, deze beide leuzen hebben meer dan eens talrijken aanhang
geschonken aan hem, die ze in zijn banier had geschreven. Het is niet onmogelijk
dat Sjech Senoessi destijds juist door dien zoogen. terugkeer tot Koer'an en Soennah
velen aan zich heeft verbonden. Doch hoe het ook moge zijn, in latere jaren, bij het
toenemen van de wereldlijke macht, zal van het gros der broeders geen strenge
naleving van de voorschriften der orde zijn geëischt en evenmin verwacht. Want een
niet gering deel van hen behoort tot volksstammen, die van het heidendom bekeerd
zijn geworden tot den Islâm en tegelijkertijd onderdanen van den sjech werden. De
Tibboe's, de bewoners van E n -n e d i , To r o , enz., waren om zoo te zeggen gisteren
nog fetisdienaars. Ook hier, evenals elders, werd de overgang tot

1) Vertaling en verklaring van deze formule zijn mij welwillend medegedeeld door Prof. Dr.
C. Snouck Hurgronje.
1) Vertaling en verklaring van deze formule zijn mij welwillend medegedeeld door Prof. Dr.
C. Snouck Hurgronje.
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het nieuwe geloof zoo gemakkelijk mogelijk gemaakt en zijn aan de nieuw bekeerden
slechts uiterst weinig eischen gesteld. Ook hier zijn de belangen van den godsdienst
gecombineerd geworden met de commercieele der missionarissen en hunne lastgevers.
Toch is het gevolg, dat de volken in wier godsdienstige begrippen nog bitter weinig
verandering is gekomen al spoedig nadat zij zich zelven Mohammedaan achten,
meenen verheven te zijn boven naburige heidensche stammen; en er wordt niet
verzuimd aan de jeugd het allereerste godsdienst-onderricht te geven. Een detachement
Fransche troepen vond in het dorpje Desselem, in K a n e m dicht bij het Ts j a d -meer,
de kinderen verzameld onder de leiding van een witgebaarden man, die hun het
gewone Koran-onderwijs gaf. Zoo wordt een nieuwe generatie beter in de leer
opgevoed; men wendt zich tot den knaap om later zeker te zijn van den man.
Er is van de orde der Senoessiyah wel gezegd geworden, dat zij machtiger en rijker
is dan een der andere tarîkah's, die in Noord-Afrika haren hoofdzetel hebben; en van
den sjech, dat hij zich als ideaal einddoel zou hebben gedroomd het herstel van het
imamaat. Mochten wellicht stille wenschen zijn gekoesterd en geheime plannen
beraamd om suprematie te krijgen over de naburige zusterorden of op andere wijze
een flinke schrede nader te komen tot zulk een verheven doel, zoo zijn deze toch
voor de wereld verborgen gebleven. Te oordeelen naar bekende daden heeft Sjech
al-Mahdi zich tevreden gesteld met zijn macht uit te breiden en zijn invloed te
vergrooten in een richting waar geen ernstige concurrentie was te vreezen; hij heeft
geen kansen gewaagd waarbij wellicht een hoofdprijs gewonnen kon worden, maar
evenzeer het reeds bereikte grootendeels verloren kon gaan.
Binnen het eigen gebied kan de overste der Senoessi zich als opperheer
beschouwen; maar evenmin als hij geneigd zal zijn iemand anders als zijn meester
te erkennen, zijn de buiten de orde staande Moslimsche machten genegen om hem
te beschouwen als hun heer. In het Zuiden
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van A l g i e r s en T u n i s is de orde der K a d a r i y a h niet minder rijk aan invloed
dan die der S e n o e s s i in C y r e n a ï k a ; beoosten het gebied voerde nog weinig
jaren geleden een ander potentaat evenzeer den Mahdi-titel. Zoo was en is de overste
der Senoessi omringd door collega's of concurrenten, die zich niet onder hem zullen
scharen, zoolang zij het kunnen laten. De verhouding tot hen bleef niet altijd goed.
Weigering om den Mahdi te Omdoerman te helpen in den strijd tegen de Engelschen
had destijds een minder goede verstandhouding ten gevolge.
Ook de betrekkingen met Turkije zijn niet immer vriendschappelijk geweest;
oneenigheid met Konstantinopel was een der aanleidingen tot verlegging der residentie
van Djagrboeb naar Koefra. In het algemeen echter bleef men met de geloofsgenooten
op goeden voet; tijdelijke verkoeling veroorzaakte geen afbreken van betrekkingen.
Herhaaldelijk genoten hoog geplaatste Turken in de zâwiyah al-istât een goede
ontvangst; en thans strijden Turken en Senoessi als broeders in het geloof eendrachtig
tegen den vijand van den overval.
Geheel anders dan tegenover geloofsgenooten staat de orde tegenover de
Christenen. De Senoessi hebben zelfs de reputatie een bijzonderen haat te koesteren
tegen al wat Europeesch is, hoewel de bewijzen daarvoor moeilijk zouden zijn te
leveren. Wel zijn verschillende feiten, waaruit die haat zou kunnen blijken, op hunne
rekening gesteld; echter zonder dat men wist of de bedoelde daden werden gepleegd
door enkele leden der orde op eigen gezag en initiatief dan wel op hoog bevel. De
handelingen van enkele broeders kunnen in dezen geen bewijsmateriaal opleveren;
evenmin als de omstandigheid, dat Europeanen bij de Senoessi goed ontvangen zijn
en door hunne bemiddeling zich konden voorzien van gidsen en transportmiddelen,
een bewijs kan zijn voor vriendschappelijke gezindheid jegens Europa en de
Christenen in het algemeen. De bedoelde reputatie zal wel voor een deel een gevolg
zijn van de weinige aanrakingen; de Senoessi-orde bleef meer onbekend dan andere,
en kreeg dientengevolge iets bijzonder geheimzinnigs.
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Nasporingen zijn door haar bemoeilijkt geworden, als zij niet konden worden belet;
Sjech al-Mahdi verrichtte mirakels, die in Arabische couranten verhaald werden, en
door vele lichtgeloovige lezers gaarne voor waarheid aangenomen zijn; geen wonder,
indien overdreven berichten zoowel over de gezindheid als over de macht en
rijkdommen der orde in omloop zijn gekomen. Overigens spreekt het van zelf dat
Europa en het Christendom niet bij de Senoessi in de gunst staan. De Islâm in het
algemeen is weinig vriendschappelijk gezind jegens andersdenkenden. De plicht,
welke naar de letter van de Moslimsche wet op de Mohammedanen rust om op aarde
het ware geloof te verbreiden en het ongeloof uit te roeien, bleek meermalen in staat
om onderlinge verdeeldheid te doen vergeten; en al heeft de loop der historie de
betrokken wetsvoorschriften vrijwel tot een doode letter gemaakt, de herinnering
aan dezen plicht, te goeder tijd gedaan, laat niet na de broeders in het geloof te
vereenigen. Juist de gezindheid jegens andersdenkenden vormt als 't ware de band,
die de Mohammedanen bijeen houdt, en die hoe los hij ook hier en daar is geworden,
door bekwame handen telkens weer kan worden aangehaald.
Van denzelfden aard is de band, die de leden eener tarîkah met elkaar vereenigt.
Waar Frankrijk er in slaagde met de autoriteiten der orden in Algiers op beteren voet
te komen en hen te overtuigen van de voordeelen, welke de bevolking kan trekken
uit meer geregeld en ordelijk bestuur, daar openden die zelfde orden hare propaganda
in de veel zuidelijker gelegen regionen, daar trokken hare missionarissen tot de
fetis-dienaars in Soedan, niet alleen de leer verbreidende van de halve maan, maar
tevens haat predikende tegen het Christendom, tegen Europa, welk gevoel in de
gemoederen van deze aan ruwe zeden gewende en strijdlustige volksstammen
gemakkelijk wortel schoot.
Met een dergelijk propagandamiddel werken evenzeer de missionarissen der
Senoessi; en zoo valt het den leiders niet moeilijk om als zij het oogenblik gekomen
achten hunne volgelingen naar het zwaard te doen grijpen. De
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gedachte, mede te mogen werken aan de verbreiding van Allah's rijk op aarde zal
hun hoogmoed streelen, hun strijdlust verlevendigen, hun fanatisme aanwakkeren.
Mochten zij al in den krijg het leven laten, wat nood! zij zullen sterven als martelaren
voor het geloof en het paradijs zal hun loon zijn.
In het zuiden van het rijk van den sjech hebben verschillende ontmoetingen tusschen
de Senoessi en de Franschen plaats gevonden. Ook hier toonden de Moslims gaarne
hun leven veil te hebben voor de zaak van het geloof en streden zij met groote
doodsverachting; doch ook hier - gelijk elders - doofde het vuur betrekkelijk spoedig.
Het Moslimsch fanatisme blijkt dikwijls het krachtigst te zijn bij de eerste
ontmoetingen op door de Europeanen nieuw betreden gebied. Toont de indringer
kracht en den vasten wil te blijven, dan verzwakt het verzet, men legt zich bij den
nieuwen toestand neer en weet zich daar zelfs vrij spoedig bij aan te passen. Zoo is
het ook in de omstreken van het Ts j a d -meer gegaan.
Dit gebied, alwaar in het begin van deze eeuw de hoofden van B o r n o e ,
B a g i r m i en Wa d a i elkaar de opperheerschappij betwistten, terwijl ook de
Egyptische veroveraar R a b a h het aan zijn macht wenschte te onderwerpen, werd
in 1902 daadwerkelijk door de Franschen in bezit genomen, toen drie colonnes,
waarvan één uit Algiers door de Sahara was getrokken, een tweede door Senegal en
het Niger-gebied, en de derde uit Fransch Kongo noordwaarts opgerukt was, elkander
ontmoetten bij de monding van de Sjari en er in slaagden de troepen van Rabah te
verslaan. In dit gevecht, hetwelk plaats vond bij Koesseri, sneuvelde Rabah en zijn
leger werd geheel verstrooid. Na het behaalde succes kon meer aandacht geschonken
worden aan de Senoessi. De vertegenwoordiger der orde in deze landschappen, S i d i
B a r r a n i , had met hulp van Toeareg's, Teda's en van de uit het Tripolitaansche
afkomstige Sliman's een versterkte zâwiyah opgericht te B i r -A l a l i . In November
1901 hadden de Fransch-Koloniale troepen tegen deze sterkte het hoofd gestooten;
dit gaf aanleiding
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in 1902 een sterkere macht op dit punt te dirigeeren, die er in slaagde 20 Januari de
zâwiyah te nemen. Het fort der Senoessi werd herschapen in een Fransche post, die
in krachtigen staat van verdediging werd gebracht. Pogingen om de sterkte te
hernemen zijn dan ook niet geslaagd. Na den val van A l a l i had S i d i B a r r a n i
zijn macht geconcentreerd te A i n G a l a k a , hoofdplaats van het Zuidelijk deel van
Borkoe.
In Maart 1907 maakten de Franschen van uit Alali een tocht door K a n e m , E g e ï
en To r o naar het landschap E n -N e d i . Hier hadden zij een treffen met een karavaan
van Arabieren uit het Noorden van den stam Z o e y i a , die van A b e s j é kwam,
alwaar wapens, munitie en geweven stoffen ingeruild waren tegen menschen en vee;
en deze ontmoeting met de Senoessi gaf den commandant der troepen, den kapitein
C o r n e t , weer aanleiding om den terugtocht te maken door B o r k o e . In de eerste
oase, welke in het Borkoesche werd bereikt, vond men bij F a y a een zâwiyah, welke
op de nadering der Franschen door de bezetting was verlaten. De plaats bleek
overigens zeer geschikt om een beleg te kunnen doorstaan. De gebouwen waren
omgeven door een wal, in den vorm van een vierkant, twintig meter lang en drie
hoog. De magazijnen waren goed voorzien van graan en gierst, terwijl het land in
de nabijheid behoorlijk ontgonnen en beplant was. Het bevel was er opgedragen aan
den Tripolitaan A h m e d D e l l a l , die met zijn manschappen teruggetrokken was
op A i n G a l a k a . Deze plaats werd toen het operatiedoel van de Fransche troepen;
de geheele tocht was ondernomen ter bestraffing van de strijders der Senoessi, die
nog kort geleden van de aan de Franschen onderhoorige Toearegs te Aïr drie duizend
kameelen hadden geroofd.
Na zeer zware marschen kwam men in den vroegen morgen van den 20sten April
in de buurt van de versterking. Den geheelen dag werd er hardnekkig gevochten;
maar daar de vijand van andere zijde was verwacht en in die richting de
vooruitgeschoven verdedigingswerken waren aangebracht, terwijl er geen bijzondere
verdedigingswerken
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waren in de lijn langs welke de aanvaller oprukte, zoo kon de bezetting geen stand
houden. In den nacht trok zij af, zonder dat de troepen zulks merkten. Zij konden
den volgenden ochtend ongehinderd binnendringen. Sidi Barrani en zijn
onderbevelhebber Sidi Sjerif waren den vorigen dag gesneuveld; de banier van de
Senoessi, zijden vaandel in wit, geel, groen en violet, viel den Franschen in handen.
Op de gevechtsplaats werden den 21sten negen lijken gevonden; andere
gesneuvelden en alle gewonden waren medegevoerd geworden. Het geheele
etablissement was ingericht op eene verdediging van elk gebouw afzonderlijk.
Magazijnen, woonvertrekken, de moskee zelfs, alle waren voorzien van schietgaten.
De tempel en het grafmonument, opgericht ter eere van de nagedachtenis van Sjech
al-Mahdi waren in goeden staat gehouden; andere gebouwen, vertrekken en kazernes
waren in vuilen toestand. Er was een bibliotheek van Arabische werken. Wegens
gebrek aan transportmiddelen kon zoo goed als niets van het veroverde worden
medegenomen. Het geheele etablissement Ain Galaka werd in de asch gelegd.
De verdediging was voornamelijk bedacht geweest op een aanval uit het Zuiden,
uit het Kanemsche. In die richting was op ongeveer duizend meter van de zâwiyah
een zeshonderd meter lange loopgraaf voor knielende schutters aangelegd. In de
richting van En-Nedi was op het bericht van de gevluchte bezetting der zawiyah te
Faya, dat de Fransche troepen in aantocht waren, in alle haast nog een
verdedigings-linie voor liggende schutters gemaakt. Door een toeval hadden de
Franschen deze linie omgetrokken.
Enkele gevangenen gaven nadere inlichtingen omtrent de sterkte der Senoessi;
naar hunne mededeeling was K o e f r a het centrum van het gezag. De bezetting
aldaar, bestaande uit Arabieren van den stam Zoeyia (Barka), zou drie à vierhonderd
geweren tellen. Op den weg naar A b e s j é waren twee posten opgericht, waarvan
de sterkte der bezetting zeer afwisselend was, al naar gelang van het escorte, dat van
uit die posten verleend werd aan de
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karavanen. In B o r k o e was, behalve de genomen posten van F a y a en G a l a k a
die respectievelijk tien en zestig geweren hadden, nog ééne zwak bezette post; terwijl
G o r o e een goed bewapend en in staat van verdediging gebracht etablissement
genoemd werd. Alle krijgslieden waren bewapend met repeteergeweren, stelsel Gras;
de opperbestuurder zou dus in het geheel over een ongeveer zevenhonderd man sterk
legertje kunnen beschikken. Doch dit vormt alleen de vaste kern, het staande leger,
dat aanzienlijk vergroot kan worden door de weerbare mannen van de verschillende
onderhoorige stammen op te roepen.
Het bovenstaande, ontleend aan het werk van den kapitein C o r n e t ‘au Tchad,
trois ans chez les Senoussistes, etc., Paris, 1911’, geeft een beknopt overzicht van
de aanrakingen, welke de Senoessi in het Zuiden van hun gebied met de Franschen
hebben gehad. De schrijver van juist genoemd werk acht een feitelijke inbezitneming
van het geheele landschap B o r k o e ten behoeve van de rustige ontwikkeling van
het Tsjad-gebied zeer gewenscht, en volgens hem zou er geen groote troepenmacht
toe noodig zijn.
Wel heeft de sjech van de orde de macht om een aanzienlijk leger op de been te
brengen, doch hij zou daartoe zijn lieden uit het Noorden moeten oproepen en deze
verplaatsen naar het Zuiden. Daar de afstand van Koefra tot het Tsjad-meer
vijftienhonderd kilometer bedraagt, zou de Fransche actie reeds afgeloopen kunnen
zijn voor de hoofdmacht der Senoessi in Borkoe zou zijn gekomen; en de concentratie
en organisatie zouden in elk geval zooveel tijd kosten, dat het onmogelijk zou zijn
om verrassend op te treden.
Het verlies van Borkoe zou geen geringe afbreuk doen aan de macht der tarîkah;
want dit bij uitstek vruchtbare land is de voorraadschuur voor Koefra. De kapitein
Cornet noemt het een gebiedenden plicht ook paal en perk te stellen aan den
slavenhandel, die langs één karavaanweg nog open is. Door bezit te nemen van
Wa d a ï , samen werkende met een voor hetzelfde doel optredende Engelsche
troepenmacht in D a r -F o e r , zou de route langs welke El-Fasjer,
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Abesjé, Koefra, Benghazi de groote étappe-plaatsen zijn, voor den handel in geroofde
of gekochte menschen gesloten kunnen worden.
Het bezetten van Borkoe wordt bovendien noodzakelijk geacht ter verzekering
van de veiligheid van den verkeersweg, welke Frankrijk wil openen tusschen Tunis
en het Tsjad-gebied. Deze route wordt onveilig gemaakt door rooverbenden van
Tibesti; daar zou dus Fransche bezetting moeten worden gelegd. Het laat zich echter
aanzien, dat de Senoessi van uit Borkoe de Fransche posten in Tibesti niet ongemoeid
zouden laten, zoodat zij ook deswege uit Borkoe behoorden te worden verdreven.
Op die wijze zouden dan de Senoessi teruggeworpen worden naar het Noorden,
naar de oasen van de Libysche woestijn; de Mohammedaansche machten in
Centraal-Afrika zouden zich niet in korten tijd kunnen wapenen, de nog overgebleven
weg van de slavenhandelaars zou afgesloten en Tunis zou de stapelplaats van
handelsproducten uit Tsjad, Bornoe, Sokoto, Bagirmi, kunnen worden; terwijl
eindelijk in Aïr en Kanem eene tot nu toe ongekende veiligheid en rust zouden
verzekerd zijn.
De brutale greep door Italië onlangs gedaan naar de Turksche bezittingen in
Noord-Afrika, is oorzaak geweest dat thans ook daar de Senoessi te wapen zijn
geroepen. In hoeverre zij den Turken hunne hulp verleenen, valt echter op dit
oogenblik nog niet te zeggen; de toekomst zal het moeten leeren. Wel hebben
verschillende berichten in de couranten gemeld, dat door den Sjech de heilige oorlog
is afgekondigd, doch deze berichten zijn niet voetstoots als juist te aanvaarden. Een
paar ondergeschikte sjechs sneuvelden in den strijd; een bericht van den allerlaatsten
tijd (30 November) meldt, dat de zoon van den opperbestuurder aan den oorlog
deelneemt; doch dit alles bevestigt nog niet het feit, dat de Sjech der Senoessiyah
inderdaad alle macht, waarover hij te beschikken heeft, ten dienste van Turkije heeft
gesteld, nog niet dat van uit het hoofdkwartier de algemeene deelneming aan den
strijd tegen de ongeloovigen is verordend.
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Italië's optreden en ook de bemoeiingen van den Paus met de expeditionaire
legermacht zullen ongetwijfeld in de Mohammedaansche wereld bij sommigen de
gedachte hebben opgewekt aan een uitdaging van het Christendom aan den Islâm.
De gebeurtenissen, welke wij beleven, zouden voor den geestelijken en wereldlijken
machthebber te K o e f r a aanleiding k u n n e n zijn om het oogenblik gekomen te
achten het geheele gewicht van zijn macht in de schaal te leggen en het te wagen om
op te treden tegen den Europeeschen vijand, met veel kans alles te verliezen, maar
toch ook met eenige kans iets te winnen en te stijgen in aanzien bij de hem omringende
Moslimsche wereld. Voor zoover uit de ingekomen berichten valt op te maken, heeft
hij zulks echter tot op dit oogenblik nog niet gedaan.
De strijd tegen de ongeloovigen is door de Mohammedanen altijd een strijd op
den weg Gods genoemd; en de Arabieren en anderen, die thans de Italianen bestrijden
bij Tripolis en elders, zullen naar eigen overtuiging zich kwijten van den djihâd-plicht,
den plicht om ‘moeite te doen’, ‘zich in te spannen’, d.i. den heiligen krijg te voeren.
Ondergeschikte sjechs hebben blijkbaar in hun ressort de weerbare mannen
opgeroepen, wellicht en zelfs waarschijnlijk niet zonder medeweten en machtiging
van het opperhoofd in de zâwiyah al-istât. In zooverre is dus de strijd, die thans
gestreden wordt, als heilige oorlog te beschouwen. Immers het voeren van den oorlog
op den weg Gods is een plicht, waarvoor de gemeente in haar geheel aansprakelijk
is, doch waaraan voldaan is, indien slechts een gedeelte der gemeente deze
verplichting nakomt. Het is niet noodig, dat een ieder die djihâd-plichtig is, ook
inderdaad aan den strijd deelneemt; het aantal opgeroepenen, de sterkte van het op
de been gebrachte leger houdt natuurlijk verband met de krachten van den vijand en
den omvang van het dreigende gevaar. De positie van de Italiaansche troepen schijnt
nog niet van dien aard te zijn, dat er reeds aanleiding zou bestaan om de grootst
mogelijke macht, welke de sjech der Senoessi kan verzamelen, te wapen te roepen;
te meer niet wijl de bezette
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plaatsen gelegen zijn in het Turksche gebied en niet in het land, waar de sjech als
wereldlijk vorst heerscht.
Naar de ideale voorstelling der Moslims behooren de Mohammedanen één staat
te vormen; kerkelijk en wereldlijk gezag behooren in handen te zijn van een en
denzelfden opperheerscher over alle geloovigen; wanneer dan de ongeloovigen
aanvallend optreden en de Islâm bedreigd wordt binnen zijn eigen land, dan wordt
de djihâd een individueele verplichting voor ieder der gemeenteleden. Sedert den
val van het chalifaat en de verbrokkeling van het Moslimsche rijk is de ideale toestand
nimmer teruggekeerd, en binnen afzienbaren tijd zal die staat van zaken ook zeker
niet weer terugkeeren. De Mohammedanen zijn er zelfs aan gewoon geraakt, dat zeer
velen hunner leven onder een ongeloovig bestuur, en de uitlegging van de bepalingen
der wet ten aanzien van den djihâd is met de bestaande omstandigheden in
overeenstemming gebracht. Zoo leeren bijv. autoriteiten van naam dat het misdaad
zou zijn den heiligen oorlog te doen ontbranden, indien van te voren naar menschelijke
berekening met zekerheid is te verwachten, dat de strijd ten nadeele van den Islâm
zal verloopen.
De tijd zal moeten leeren, welk een aandeel de tarîkah der Senoessiyah in den
oorlog tusschen Italië en Turkije reeds heeft genomen en nog zal nemen. Indien Sjech
Sidi Ahmed al zijn onderhoorigen oproept, zijn macht behoorlijk weet te organiseeren
en tijdig op de goede plaatsen te concentreeren, dan zal het avontuur, waarin Italië
zich heeft begeven, zeer waarschijnlijk nog heel wat meer onaangename verrassingen
opleveren, dan nu reeds door het expeditie-corps zijn ondervonden, en zal de opmarsch
der troepen naar het binnenland wellicht nog meer offers kosten dan nu, zelfs na de
opgedane ervaring, wordt vermoed.

Naschrift.
Sedert het bovenstaande opstel werd geschreven, zijn in de couranten enkele berichten
gepubliceerd, welke in
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verband met het hier behandelde onderwerp vermelding verdienen. De positie der
Italianen in de allernaaste omgeving van Tripolis is aanmerkelijk sterker geworden;
ook de tegenpartij kreeg aanvulling van hare troepenmacht. Zoo berichtte de Nieuwe
Rott. Courant op 22 Jan. j.l. ‘dat de toestand van de Ottomaansche strijdmacht in
Tripoli uitermate verbeterd mag worden geacht, nu de krijg in een nieuwe gedaante
zich gaat vertoonen door het prediken van den heiligen oorlog van de zijde van het
hoofd der Senoessi’. Het blad geeft dan verder den tekst van de oproeping, welke de
Sjech tot zijn onderhoorige stammen zou hebben gericht. Een oproeping van
soortgelijke strekking werd ook reeds in November gepubliceerd, doch er blijkt uit
geen van beide stukken overtuigend, dat zij inderdaad van het hoofd der Senoessi-orde
afkomstig zijn. Wel maken andere berichten het aannemelijk, dat hij werkelijk over
zijn geheele gebied zijn mannen te wapen heeft geroepen; van uit Centraal-Afrika
toch zijn groote scharen aangekomen in het Noorden, na een afstand van welhaast
2000 kilometer te hebben afgelegd (Nieuwe Rott. Courant, 30 Jan. j.l.). De
Moslimsche strijders ondervinden minder de zeer groote moeilijkheden van transport,
verpleging en vooral van het oorlogsterrein dan het Italiaansche leger, en gewoon
als zij zijn aan soberheid en aan een leven vol gevaren, zullen zij ondanks minder
goede organisatie, bewapening en oefening een feitelijke occupatie van het binnenland
geruimen tijd kunnen tegenhouden. Doch het is moeilijk denkbaar, dat zij er ooit in
zullen slagen om het op Europeesche wijze georganiseerde leger, zoo talrijk als Italië
thans tegenover hen heeft gesteld, uit de stellingen waarin het zich heeft vastgezet
te verdrijven.
Verbeteringen in de vorige aflevering.
Pag. 244, regel 13 v.o. staat kjadat; met leze djakat;
Pag. 245, regel 6 v.o. staat Radariyah; men leze Kadariyah.
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Zedelijkheid en kunst
Eene voorlezing
Door Mr. W. van der Vlugt.
Gij hebt tot mij de vereerende uitnoodiging gericht, U te onderhouden over
Zedelijkheid en Kunst. De zin dier uitnoodiging, de gezichtshoek, waaronder de twee
genoemde begrippen kunnen worden saamgevat in éen blik, men kan erover twisten.
Is zedelijk leven zelf eene kunst? Of eer een weten? De mensch, die uitmunt door
karakteradel, is hij een kunstenaar? Of een wetende? Zietdaar, bij voorbeeld, éen
vraag, die hier te stellen viel. Ten andere kan ook deze zich ons opdringen: Een
Latijnsch dichter heeft eens gezongen: ‘De vrije kunsten trouw te hebben aangeleerd
verzacht de zeden, laat geen ruwheid toe’. Is dat, zoo in zijne algemeenheid, waar?
Rijmt het zich met vaststaande uitkomsten van studie der gebeurde dingen? - met
den geest veler oude heldendichten? - den geest van Homerus, van het Beowulf-, of
het Nibelungenlied? - met den geest ook van een tijdperk gelijk de Italiaansche
‘renaissance’, tijd van festijnen en ‘blijde inkomsten’, waarin het van zelf sprak, dat
alle dingen schitterden van schoonheid, meubelen, wapenrustingen, kleedij, tot
schoorsteenen, kastpanneelen en beddespreien toe, waarin Rafaël
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zijne Madonna's schiep en Cellini zijn Perseus-beeld, maar waarin tegelijk ‘de
onverschilligheid voor den inhoud’ eene stemming verried, die monsters mogelijk
maakte, als de Sforza's en de Borgia's? Zoo herinnert ons de woordkoppeling:
Zedelijkheid en Kunst aan meer dan éen raadsel, dat ter zake van hetgeen elke dier
twee mag beduiden voor de andere ons alzoo kan worden opgegeven.
Uit die alle kies ik éen, bij het laatstelijk genoemde nauw zich aansluitend. Die
‘onverschilligheid voor den inhoud’, mogen wij bij haar ons nêerleggen? Gaat het
aan, de kunst vrij te stellen van den eisch, dat zij rekening houde met de inspraken
van ons zedelijk bewustzijn? Ik verwacht, met mijne keuze te beantwoorden aan Uw
oogmerk, te handelen naar Uw' wensch. Gij verlangt immers te worden vóorgelicht
nopens vragen, wel niet van den dag, maar van den tijd. Nu dan: onder de
vraagstukken, die bij het vernemen van mijne stof voor hedenavond U te binnen
kunnen zijn gekomen, is geen zoo brandende als dit. Ook ten onzent. Sinds Coenraad
Busken Huet, ik meen: in het woord-vooraf ter inleiding in zijn' beruchten roman
‘Lidewijde’, de kunst vrijpleitte van het dienstwerk, olie aan te brengen op de lamp
der deugd, is het herhalen dier gedachte in andere en liefst in de dartelste, de
overmoedigste, de uitdagendste termen eene gezochte bezigheid van jongeren
gebleven. En geen wonder. Dat wachtwoord aan te heffen, het was zoo'n kostelijk
middel om bekend te worden in de jaren, toen ‘meêgaan met zijn' tijd’ de slotsom
aller wijsheid begon te heeten en waarde allengs nog enkel werd gehecht aan het
nooit aldus vertoonde. Het kwam er maar op aan, brutaalweg om te keeren, wat men
tot nog toe in Uw' kring beleden had; dat maakte U een' groot man. Van de gedachte
te zeggen, dat zij eene afscheiding is uit de hersenen, gelijk speeksel uit zekere klieren,
van deugd en ondeugd, dat zij voortbrengselen zijn, als vitriool en suiker, van recht,
dat het een mooi woord is om voor den zwakke aannemelijk te doen schijnen het
misbruik, dat de sterkere maakt van zijne overmacht, dat werd het ABC van den
‘Gids op den weg des roems’. En wat juist zúlken
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onzin ingang verschafte, ingang bij velen onder de halfgeleerden, wier oordeel meer
en meer verheerlijkt werd als ‘de openbare meening’, het was de opkomst, ongeveer
te zelfder tijd, van een steeds machtiger vooroordeel. Zie ik toch wel, dan is de macht,
die tegenwoordig meer dan andere de geesten overheerscht, en niet te hunnen profijte,
kortweg misduiding van den zin, toekomend aan den zegetocht der nieuwere
natuurstudie. Het gestadig veldwinnen van het inzicht in hoe de dingen zijn en zich
gedragen schonk het aanzijn, op den duur, aan zekeren waan, als viel daar buiten om
van eigenlijke kennis niet te spreken. Dat, inzonderheid, naast het genoemde inzicht,
er nog een weten zal bestaan van hoe de menschen hebben te zijn en zich behooren
te gedragen, zooiets wil bij verlichte koppen dezes tijds er niet meer in. Welaan: dat
ongeloof aan het bovenwillekeurig karakter der onderscheiding tusschen goed en
kwaad, het kwam wonderwel van pas den ‘sterken geesten’ tegemoet, die deugd en
kunst verklaarden voor twee levensmachten, van huis uit elkaar vreemd. De
‘betrekkelijke’, de bloot-persoonlijke geldigheid aller waardeeringsoordeelen, die 's
menschen wil en wandel betreffen, zij werd het ‘credo’, dat kunst-scheppers en
kunst-rechters vrijmoedigheid schonk om het voorwerp hunner liefde uit te roepen
tot eigen-meesteres, van vreemde banden vrij.
Op elken der drie hoofdwegen, waarlangs ik de prozaschrijvers en de dichters van
heden zie uitéengaan, dunkt mij het even genoemde ongeloof te speuren in hun werk.
Daar hebt ge vooreerst de dwepers met zekeren eeredienst der schoonheid. Soms
ruiterlijk en met nadruk uitgesproken, soms meer, als stillen achtergrond van een
kunstenaarsbestaan, zich te vermoeden gevend, treedt ons in tal van dichtwerken
dezes tijds de gedachte te gemoet, als ging niets boven het streven, het begeeren om
het eigen leven te vermooien, om onze persoonlijkheid met wat er aan en om haar
is te adelen tot een stijlvol kunstgewrocht. Veelal gaat die gedachte dan gepaard met
een hoog zelfgevoel uit minachting voor al wat den gewonen sterveling het bestaan
iets waardevols doet schijnen. Wie zoo gevoelen,
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zijn nog slechts de halven. Met zedelijke levensroeping hebben zij gebroken; aan
iets als roeping klemmen zij nogtans zich vast. Doch, schoon behoudend in dien zin,
in nieuwerwetschen afkeer van wat zij de dwinglandij achten der dusgenaamde
gewetenswet, tarten zij den onbeschroomdste. Dan hebt Ge voorts, nog min
belemmerd voortstormend, de jongeren van Friedrich Nietzsche. Ongetelde dichters
bazuinen, tot verdoovens toe, ons de eigene, de aan niets ontleende heerlijkheid van
het Leven uit, het Leven met eene hoofdletter. Zij kunnen nimmer zich genoeg te
goed doen aan de weelde van gezond, sterk en overmoedig-vroolijk levensgevoel.
Het is een wild geluid van hooggestemde lofzangen op levensgloed en levensroes
en levensvolheid. Hier bovenal windt zich de afkeer van iederen zedelijken teugel
gereedelijk op tot haat. Zich zelven iets te ontzeggen, in iets te berusten, met anderen
mêe te lijden, het komt hier aldra te staan in het valsche licht van zelfverminking,
laffe onmannelijkheid. Er zijn er, zeker, onder deze kunstenaars, wier Levens-psalmen
eene grootsche zucht doorklinkt naar volle samenstemming, wanklanklooze
éenswillendheid met den levensdrang van geheel ons geslacht; dat is gemeenlijk de
ondertoon in kunstuitingen van omwentelingsgezinde naturen. Somtijds zelfs, en
dan wel bij vóorkeur in het lied, slaat deze stemming over tot een geheimvol verlangen
om te verzinken, op te gaan in het Al (wederom met eene hoofdletter). Te dikwijls
echter krijscht daarnaast het loflied ter eere van den oppermensch, ‘zich uitlevend’
in machtgevoel, in voorwaartsdringen, in genot, bovenal in de genieting van het eigen
staan voor niets. En eindelijk treffen wij - vooral in ons land is die groep zeer sterk
vertegenwoordigd - de meesters in verzuchtende zelfontleding. Zij ook hebben zich
uit het hoofd laten praten wat zij de fabeltjes noemen van plichtbesef, van handelen
naar beginselen, van verantwoordelijkheid. Zij leggen zich neêr bij de voorstelling,
die in ons menschelijk leven alleen een spel van aandoeningen en van begeerten ziet.
Zij wroeten gaarne in het onderbewuste, van waar - zoo meenen zij
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- het schrandere, fijner ontledende, met koeler overleg wreedaardige dier, dat men
‘mensch’ noemt, den stoot ontvangt tot al zijn doen. Zoo tiert dan hier het
vertwijfelend jammeren, of dof zwaarmoedig peinzen over zenuwzwakte, willoosheid,
gemis aan kracht tot daden, zwartgallige dwang-droomen, erfelijke belasting, kortom
over heel de lijst van vondsten der ‘zielkunde zonder ziel’, waaruit het leeken-verstand
zoo grif de slotsom trekt: wij hebben niets eigens, wij zijn niet handelend in ons
handelen, wij vormen niet zelven ons karakter, in ons leidt slechts het alleven zijn
bestaan.
In het beeld, dat ik U daar gaf, werd doorloopend gedoeld op woordkunst; en
natuurlijk, daar in dien tak het ondubbelzinnigst de kunst zich erover uitspreekt, hoe
zij zich zelve verstaat. Toch blijft ook de beeldende kunst door de geschetste
strooming der geesten niet onaangedaan. Bezoek tegenwoordig eene tentoonstelling
van schilderijen en herinner U zoo'n zelfde feest der oogen een dertig, veertig jaar
geleden. Maak dan eene vergelijking tusschen toen en nu. Welk een verschil! Ik
spreek hier niet van het soortelijk verschil tusschen de oudere en de nieuwere kunst
als handwerk; bij de oudere tot zekere hoogte eene vaststaande manier, aanleerbaar,
mits Ge aan vlijt ten minste een weinigje begaafdheid paardet, maar dan ook voor
wie tot het gild behooren wilde niet te ontberen; thans allerwege een zoeken, rusteloos
tasten, nooit voldaan probeeren, kortom: eene regelloosheid, die verrassend schoone
vruchten geeft, doch tevens, elke grens verdoezelend tusschen meester en beginner,
den belangstellende af en toe verbijsterd mompelen doet: ‘Zoo? Wil dit tegenwoordig
ook al kunst heeten?!’ Veel liever doel ik op het onderscheid der stof, die destijds
onder schilders vóorkeur had en die zij heden kiezen. Hoe groot is dat vooral! Wat
rijke keus van onderwerpen toen! Wat zichtbare inkrimping dier keuze, hoe bittere
armoede thans! Eertijds, naast het liefdevolle zich verdiepen in de dingen, een even
sterke trek ook naar den handelenden mensch. Tegenwoordig: die mensch wel meestal
uitgeschakeld en slechts gebleven
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het ding. Van bijbelsche tafreelen zwijg ik. Welk kunstenaar, die ‘meêleeft met zijn'
tijd’, wil naar dien ‘ouden santekraam’ terug? Doch de ongewijde geschiedenis ligt
nauwelijks minder braak. Wie werd in Frankrijk de erfgenaam van Jean Paul Laurens?
Waar vindt Ge thans in Nederland iets, wat terug doet denken aan Charles Rochussen's
pakkende sepia- en waterverfteekeningen? zijne voorlezing ten hove van Karel den
Groote? zijn' lijkstoet van graaf Floris? zijne overgave van Den Bosch? Zelfs het
‘genre’ kwijnt. Nu ja, wij zijn nog steeds behept met onze brave visschersvrouwen.
Ze gaan, in olieverf haast trouwer dan in vleesch en bloed, maar altijd voort met
breien, mijmeren, zogen; slechts lachen, neen, dat mogen ze op linnen of panneel
nooit van haar leven. Ook wordt, onder ‘sociaal’ gevoelende schilders, de werkman,
held van den dag en morgen koning, wel gaarne met zijn lijden en zijn zwoegen,
somtijds ook met zijne schemerige verwachtingen op het doek gebracht. Maar het
is dan éenerzijds ‘zijn lijden en zijn zwoegen’, het is de onvrijwillige slaaf, de ding
geworden mensch, die daar ons aangrijnst. Of, zoo hij in zijn hoopvol
voorwaartsstaren ons vertoond wordt, dan is het pas recht als ding, dat hij daar
voorttreedt, immers als éenling in een' drom, die, waar hij meent te schuiven, wordt
geschoven naar het onbekende, dat het betere heet. Van doen in de beteekenis eener
handeling, die eerst persoonlijk is gewild, geen spoor, noch bij het éene, noch bij het
andere. De kunstsoort, die ons nog de meeste mènschen geeft te zien, is het portret.
Doch spreekt ook dat niet uit zijn' aard veel meer van schouwen, zinnen, staren, in
elk geval: van rusten, dan van eene scheppende, eene ingrijpende daad? Voor het
overige: landschappen en stilleven, stilleven en landschappen, ziedaar den eeuwigen
deun, die het kunstenaarswerk van een geslacht, waaraan de kijk op heden en verleden
als galerij van ‘gesta Dei per homines’ vreemd bleef, trots alle gaven, alle ernstig
streven, toch onbevredigend en éentonig maakt.
Dus voortgaande, zou ik gelijke opmerkingen kunnen ten
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beste geven met opzicht tot de tegenwoordige muziek. Geen woord, dat spreekt van
zelf, over het gehalte van wijsjes en van walsjes, die niemand neemt in ernst, die
elke man van smaak onder de lagere voortbrengselen der toonkunst rangschikt.
Bepalen wij ons bij wat men ten deze schat als hooge kunst. Twee trekken zijn het,
zoo meen ik, die daarin thans bijzonder om onze aandacht vragen. Vooreerst, het
doorwrochte, het ingewikkelde, het onwaarschijnlijke der hedendaagsche toonzetting.
Het is, of ons oor gevoelloos is geworden voor het enkelvoudige, gelijk een
overprikkeld verhemelte nog slechts in aangezette sausen smaak vindt. De simpelheid
van een oud kerklied of volksdeuntje, zelfs de kristallijnen doorzichtigheid van
Mozart's ‘Tooverfluit’ of Haydn's ‘Schepping’, het schijnt naar den zin van het
nieuwerwetsch gehoororgaan te mager, te gewoon. Niets mag, in het rijk der klanken,
meer van zelf spreken. Zoo veel slechts mogelijk kome er, onverwacht. Men wil
thans overbluft, om niet te zeggen ‘overdonderd’ worden; overbluft door de
bovenmenschelijke breinkracht van den toonschepper, gelijk door de
bovenmenschelijke stemmiddelen, of vingervaardigheid van wie zijne werken ten
gehoore brengen. Bijzondere aandacht echter vraag ik voor den tweeden trek. Onze
Vondel heeft indertijd zijn' vriend, den grooten organist der oude kerk te Amsterdam,
Diderick Swelinck, gehuldigd met een versje, waar hij de stichting schetste zijner
stadgenooten in de genotrijke oogenblikken, ‘als Diderick sielen vanght en optreckt
by haar ooren’. Men mag over den smaak, of wansmaak van dat stoute beeld denken
wat men wil. Het wijst althans met zekerheid op wat men in die dagen en nog lang
daarna van hoogere muziek vóor alles wenschte en op prijs stelde. Dat was met enkele
woorden: stichting, wijding, verheffing. De luisteraar wilde niet slechts aan zich
zelven ontvoerd, hij wilde ‘opgetrokken’ worden. Plaatst nu daarnaast het karakter
der muziek, die thans hare ronde doet door de beschaafde wereld, een' zegetocht,
waarbij de roem van Wagner haast verbleekt. Is ‘zielen vangen en optrekken’ ook
haar werk? Men kan de vraag
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haast niet zonder een' glimlach stellen. Neen, deze tonenwereld is in de eerste plaats
beschrijvend. Den hoorder de gewaarwordingen te doen nagevoelen, en zoo in hem
de voorstellingen te wekken, die den kunstenaar vervulden en door hem verklankt
werden in zijn gedichtsel, van welk gehalte ze dan mochten zijn, genoeglijke,
wellustige, griezelige, om het even, daarop, daarop alleen komt het haar aan. Zou
ook alwêer die ommezwaai in onzen muzikalen smaak geheel zonder verband zijn
met den keer in onze studierichting, die het hoogst geschatte weten van weleer: de
kennis des goeds en des kwaads, een' tijd lang in gevaar bracht van te worden
overvleugeld door loutere beschrijving van het wereldgebeuren?
Het zal U thans wel duidelijk zijn geworden, waarom eene kunst, als deze onzes
tijds, zoo uitermate kitteloorig zijn moest voor wat maar zweemde naar eene
dienstbaarheid onder het juk der deugd. In elk geval, en wat er van de juistheid der
verklaring zij, die kitteloorigheid bestaat. Uit het hart gesproken is den tijdgenoot
het woord van Friedrich Nietzsche, waarnaar ons kunst omhoog voert tot eene jolige,
overmoedige, zwevende, dansende wereld der begoocheling, eene wereld boven de
tegenstelling tusschen goed en kwaad, eene wereld, van plichtendwang vrij. Mogelijk,
dat, onder de werkers van en schrijvers over schoonheid maar weinigen onverbloemd
hier Nietzsche zullen bijvallen. Zijne woorden klinken wel wat al te rauw, ze konden
meer omwonden zijn. Maar zeker zullen verreweg de meesten bestoken met
goedkoopen spot wie het wagen, vierkant zijn verwilderend orakel te wêerspreken.
‘Handen t' huis!’ is in die kringen thans het vrijwel algemeen parool, zoodra het
zedelijk geweten schuchter het waagt, in vragen over mooi of leelijk zich te mengen.
En teekenend voor den geest des tijds is welhaast nog wat meer die schuchterheid
des gewetens, dan het afwerend gesnauw, waarvoor het zoo gereedelijk in zijne
schulp kruipt. Zij wel inzonderheid draagt schuld aan de onbetwiste heerschappij
van het leerstuk, door Nietzsche slechts wat te weinig bewimpeld onder woorden
gebracht. Schoon
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en goed elkander over en wêer even vreemd als een gezichtsbeeld en een geur. De
kunst beleedigd door een' eisch, als dien nog Friedrich Schiller stelde, toen hij zijn
‘Festgesang an die Künstler’ deed aanheffen met de woorden: ‘Der Menschheit
Würde ist in Eure Hand gegeben. Bewahret sie.’ De vraag naar het zedelijk of
onzedelijk gehalte van een kunstwerk te vergelijken met het gebazel van een' idioot,
die weten wilde, of liefde groen of blauw zag. Die leuzen zitten tegenwoordig in de
lucht. De onbeholpenste pennelikker, die in het lijforgaan van Stellendijk de rubriek
‘Kunstnieuws’ volschrijft, belijdt, als eene vanzelfheid, als grondbeginsel van de
schoonheidsleer dezer verlichte dagen, dat een kunstenaar, als zoodanig, niets te
doen heeft met ‘moraal’.
Ik ga nu in het hier volgende die nieuwerwetsche wijsheid te lijf. Ik onderneem
mijne taak, schoon welbewust, dat zij in zekeren zin een waagstuk is. Want om
dezelfde reden, die het verklaart, hoe thans het ongerijmde, ja, het ergerlijke veelal
opgeld doet, wordt wat van zelf spreekt maar door weinigen gezocht. ‘Dire’, zei in
'98 Brunetière, ‘dire aux gens cultivés qu'il y a de vieilles idées dont la vie de
l'humanité ne saurait pas plus se passer que de pain; leur communiquer enfin le rare
courage, la singulière audace de ne pas vouloir, à tout prix, paraître plus “avancés”
que leur temps, voilà ce qui est difficile; voilà ce qui est hasardeux.’ Nogtans,
gewaagd, of niet, het dient gewaagd.
Het is (dit zij mijne eerste opmerking) het is met het oordeel over deze dingen niet
altijd zoo geweest als thans. Ja, veilig mag men zeggen, dat in de afkondiging van
de volslagen bandeloosheid der kunst onze tijd iets leert, wat vroeger nooit werd
vernomen. Natuurlijk spreek ik niet éens van hoe men over dit ons vraagstuk dacht
in tijden, toen gebondenheid des geestes de regel was voor alle vormen zijner
werkzaamheid. Ik zwijg over dien paus, die zedige omhulsels aanbracht aan
kunstwerken der classieke oudheid, voor zijn gevoel te onbedekt gelaten door hunne
vervaardigers. Doch zelfs, zoo we ons bepalen tot die hoofdstukken
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uit de geschiedenis, wier geest met onzen geest zich vergelijken laat, zelfs dan
ontmoeten wij de buitensporige leering, hier ter sprake, nergens in onbetwist bezit
van staat. Neemt eerst Athenae na Perikles. En kiest uit die omgeving eene der
eigenaardigste figuren: Aristophanes. Hij is niet ongelijk aan den veeljarigen
redactieleider van het Parijs'sche ‘boulevard’-blad ‘Figaro’, aan De Villemessant.
Evenals deze, was hij een man des behouds, poogde hij eene wereld in ontbinding
te herstellen in hare vroegere gezondheid. Maar evenals zijn Fransche dubbelganger
ook, stak hij tot over de ooren zelf in al de zonden van den ontbindingstijd, betoonde
hij zich, met opzicht tot de geprezene vooroordeelen van het verleden, persoonlijk
even vrij als het vogeltje in de lucht, een' nieuwerwetschen mensch van top tot teen.
Welnu, in zijn blijspel ‘de kikvorschen’ bracht Aristophanes op het tooneel een
twistgesprek in het doodenrijk tusschen de schimmen der twee treurspeldichters
Aeschylus en Euripides. Zij strijden over wie van beiden de grootste is geweest in
zijne kunst. En welke maatstaf is het, waarvan zich alle twee bedienen bij dien strijd?
‘Kom, antwoord mij,’ roept Aeschylus zijn' mededinger toe, ‘wat moet men boven
al bewonderen in een' dichter?’ ‘Zijne ingetogenheid,’ dus luidt het bescheid, ‘en
zijne gave om de menschen beter te maken.’ Nu echter barst Aeschylus los. ‘Welaan,’
roept hij, ‘als Gij dan daarin niet geslaagd zijt, als Gij uit mannen van eer lafaards
hebt gemaakt, welke straf moet Gij dan wel U zelven waardig keuren?.... Ziet wat
voor mannen hij aanwezig vond, zoo, als mijne hand hen had gekneed. Stoere kerels
van ruim zes voet, die aan geen' staatsdienst zich onttrokken; zij waren noch schurken,
noch kwakzalvers, of bedriegers, als tegenwoordig; hunne eenige eerzucht was het
bezit van een' bijl, speren, gepluimde helmen, borstharnassen, dij- en kniestukken,
en een' moed, die het, met zeven stierenhuiden bekleede, schild van Ajax waard
was.... Denkt nu eens aan de verdiensten der groote dichters uit den vóortijd. Orpheus
heeft met zijn' zang ons onderwezen in afschuw van noodeloos
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bloedvergieten. Musaeus - in geneeskunde en in het duiden van godspraken. Hesiodus
- in akkerbouw en in de gunstige jaargetijden voor zaaien en oogsten. En dan de
goddelijke Homerus! Van waar verwierf hij zooveel eer en roem? Was het niet
wegens de heilzaamheid zijner lessen in oorlogsmoed, in bevelvoering, in het gebruik
van legerkrachten?.... Nu, op zijn voetspoor heb ook ik met mijne voorbeelden de
burgers willen aanvuren om op den eersten klaroenstoot zich tot het peil dier helden
te verheffen. Maar zeker stelde ik geene ontuchtige Phaedra's ten toon en zelfs weet
ik niet, of ik ooit woorden heb geleend aan eene verliefde vrouw.. Een dichter immers
moet een' sluier werpen over al, wat slecht is en het noch op straat noch ten tooneele
brengen. Hij moet volwassenen het zelfde ontzag bewijzen, dat een schoolmeester
betoont jegens jonge kinderen.’
Niet waar? Hier klinkt een alles behalve onzeker geluid. Of wij het van A tot Z
voor onze rekening nemen? is thans nog niet de vraag. Waarop het voorloopig
aankomt, het is de mijlenverre afstand, die dezen vrijen geest in een' verlichten tijd
gescheiden hield van onze ontzedelijking der kunsten. En springen wij nu eens over
bijna 22 eeuwen heen. Bij den aanvang van zijne loopbaan, in de jaren, wederom
aan de tegenwoordige niet ongelijk, toen door gansch Frankrijk de naderende
omwenteling in duistere vóorteekenen kwam opzetten, vond ook de vernuftige Jean
Jacques Rousseau gelegenheid, zich over onze vraag te laten hooren. De gelegenheid
werd hem geboden door D' Alembert; in het artikel ‘Genève’ der ‘Encyclopédie’
had, namelijk, deze gepleit voor het denkbeeld, dat de aantrekkelijke stad van Calvijn
nog veel zou winnen bij... een' schouwburg. ‘Dat nooit!’ oordeelde Rousseau, en hij
zette zich aan het schrijven van een tegenbetoog. Scherpzinnig, als altijd, stelde hij
daar met tal van redenen in het licht, hoe het tooneel de opmerkzaamheid, den
gedachtenloop der toeschouwers, der jongeren bovenal, dwingt in eene richting, die
de opkomst van een door reinheid kloek geslacht aan het dreigendste perykel bloot

Onze Eeuw. Jaargang 12

445
stelt. Meestal willen het de schrijvers wel zoo. Vooral het blijspel leeft van zulk eene
strekking. Ook het best bedoelde (de zwartgallige droomer licht aan Molière's
‘Misanthrope’ die stelling toe) ook het best bedoelde sticht nog altijd veel meer
kwaad dan goed. Maar zelfs het heldentreurspel draagt hier schuld. Denkt, zegt
Rousseau, nu niet aan zulk een stuk als ‘Phaedra’, denkt aan Racine's ‘Bérénice’ met
zijn' grootschen tweestrijd tusschen liefde en plicht en met zijne pijnlijk-roemvolle
ontknooping: de zege van den plicht over de liefde. Kan het mooier? Ja zeker, het
kon veel mooier, luidt zijn antwoord. Of zal niet, vraagt Jean Jacques, de toeschouwer,
het zij jonge man, het zij meisje, van tusschen 17 en 28 jaar de schouwburgzaal
verlaten, - en hoe heldhaftiger de ontknooping, zooveel te eer, - heel wat meer onder
den indruk, dien de pijn van het liefdesoffer, dan dien de roem der plichtsbetrachting
heeft gewekt? - met een ‘hoe knap, hoe edel!’ op de lippen, maar een ‘hoe jammer
voor die twee!’ in het hart? Neen, dus besluit hij, zullen mijne landgenooten wijs
doen, dan blijven zij bij hunne, de seksen scheidende, ontspanningsvormen als van
ouds; hier de heeren in hunne avondclubjes, waar wordt gekegeld en gekaart,
getinnegieterd en over jachtavonturen opgesneden, soms ruw geschertst en vaak te
veel gedronken, maar waar de geestelijke dampkring zenuwsterkend, het karakter
mannelijk blijft; en ginds de vrouwen in hare theekransjes, elkander onderhoudend
over huislijke belangen, keukenzorgen, kinder-lief en -leed, maar daarmede elkaar
steunend tevens in hart voor het huislijk werk, bij de keuze harer onderwerpen en
harer woorden de zedigheid ontziende der aanwezige jonge dochters, eene
onvoorzichtige zuster soms zonder veel erbarmen nemend over de tong, maar aldus
ook eene heilzame zeden-politie oefenend ter waarschuwing der nog onbesprokenen.
Daaraan houde zich Genève. En aan de wereldstad, die toch verloren is, late zij de
gevaarlijke tooneelzaal met haar gemengd publiek tijdens de opvoeringen en hare
gemengde nachtpartijtjes na den afloop, waar de opgeprikte heertjes wegzinken in
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verwijfdheid, de half ontkleede dames - in uitdagende schaamteloosheid.
Nog éens zij het, ter vermijding van misverstand, herinnerd: zoo min als de
oud-vaderlandsche ontboezemingen van Aristophanes, zijn hier Jean Jacques'
huisbakkene vertoogen te berde gebracht, als slotsom aller wijsheid. Hunne aanhaling
beoogde slechts in het licht te stellen, hoe het scheiding maken tusschen kunstzin en
geweten voorheen zelfs in stoutmoedige tijden bij de stoutmoedigsten niet opkwam.
Zal men daartegenover zich erop beroepen, dat toch ook in het verleden bij herhaling
de kunsten sprongen uit den band, ja elken band verscheurden? Zal men ons wijzen
op Petronius? Of op de wulpschheden der ‘Renaissance’: de Leda's en de Danaë's,
die beurt om beurt Paolo Veronese en Titiaan penseelden, de ‘cortigiana's’, uitgebeeld
door de onbeschaamde pen van haar ‘enfant terrible’ Aretino? Voorts op zoovele
bezoedelde bladzijden der Fransche kunstgeschiedenis: de uitspattingen zelfs van
hare groote eeuw in de verhaaltjes van Lafontaine en ook wel in een enkel van
Racine's tooneelwerken; bovenal: de uitdagende loszinnigheid van haar' Rococo-tijd,
zoetsappig in Boucher, bevallig in Lancret, ondeugend in Fragonard, burgerlijk-grof
in Diderot, en in den jongeren Crébillon gewild-verdorven? Maar daarmeê wordt de
vraag verkeerd gesteld. Niet over kunsthistorie, immers, handelt zij, maar over hoe
men, in het verleden, van kunst en hare verhouding tot het zedelijk geweten dacht,
sprak, bespiegelde. En dan blijft het erbij, dat men, ook in de zwartste dagen van
vroegere kunstontwijding, nooit die gemeenheden heeft goedgepraat met het
hedendaagsch beweren: de kunst staat boven het verschil van goed of kwaad. Feitelijk,
het zij zoo, deed, bij voorbeeld in de nadagen der ‘Renaissance’, de reeds genoemde
‘onverschilligheid voor den inhoud’ de kunst van lieverlede ontaarden. Verkilling
des gemoeds voor aandoeningen van geloof, van karakteradel en van burgerzin was
hier en ginds al sinds de jaren van Boccaccio merkbaar geweest. En sedert had zij
in die mate zich verbreid, dat ze ten slotte de algemeene stem-
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ming mocht heeten. Van daar een geest van slaafschheid, van gebedel en
tafelschuimerij, van verworpenheid, kortom, die in zijne uitingen, bij Aretino, bij
Bibbiena, geene enkele omsluiering meer noodig keurde. Nogtans: deinsde al die
kunst voor geene naaktheden terug, eene laatste rest van schaamte was gebleven; te
weten: die, waardoor zij werd weêrhouden, hare eigen onbeschaamdheid te
vergoelijken in eene leer. En de achttiende eeuw? Van haar geldt weêr iets anders,
dat op hetzelfde neêrkomt. Geen twijfel, of haar ‘wijsgeer’ Diderot zonk, onder meer,
tegen het slot van zijn' ‘Rêve de D'Alembert’, en ook in sommige bladzijden zijner
‘Salon’-critieken, tot diepten van wansmaak, die zelfs aan Bibbiena's buitensporigste
uiteenspattingen niets toegaven. Slechts hield ook hij nog tijdig halt, eer het uiterste,
het thans gehuldigd ‘paradoxon’, door hem bereikt was. Veel liever dan in naam van
de eigen heerlijkheid der kunst aan de gewetensstem het zwijgen op te leggen, zocht
hij die stem te paaien, door in den naam der heilige ‘natuur’ het geweten los te maken
van de schroomvalligheden des geloofs en wel inzonderheid het dartel vlinderleven,
de echtelijke ontrouw van zoovelen in zijn' tijd te verheerlijken, als welgevallig aan
‘un ciel, qui n'est pas un instant le même’. Eene povere uitvlucht, zeker, eene schrale
drogrede,... al wat Ge wilt. Maar toch eene aanduiding, dat ook nog deze ‘vrijgeest’
begreep, met de ‘moraal’ te moeten rekenen. Wie men zich vrij acht links te laten
liggen, die lokt men niet met schijnschoon praten naar zijne zij.
Intusschen: wat geen vroegere tijd ooit heeft geleerd, daarmeê kan de onze, al is
de kans niet groot, ten slotte toch gelijk hebben. Zoo staan dan nu wij zelven voor
het probleem. Hoe hebben wij erin te oordeelen? Laat mij daarover zoo beknopt als
het even kan mijne meening mogen zeggen.
Voorop ga de verklaring, dat ik hier niet denk in gedachtenwisseling te treden met
wie, bij het stellen onzer vraag, van de moraal spreekt met een' grijns. Ik onderstel
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bij den gemiddelden luisteraar niet enkel een geweten, maar ook dien kijk op eigen
en anderer leven, dien het hechten aan het goed recht der waarschuwingen van binnen
noodwendig onderstelt. Men moet bij elk pleidooi, bij iedere poging om te overtuigen
steeds uitgaan van een gemeenschappelijk bezit. En mocht tot dat bezit de
onderstelling van daareven in ons geval niet zijn te rekenen, waar was van mijn
betoog dan het einde? Of liever: waar het begin? Wie dus naar deze plaats is opgegaan,
om zich te doen genezen van zijn' twijfel, of er zoo iets als zedelijkheid bestaat, hij
keert straks onbevredigd huiswaarts. Mijn woord is slechts bestemd voor wie, van
dat bestaan verzekerd, alleen niet weet, of kunstbeoefening, kunstbeoordeeling zich
wel daaraan te storen heeft.
Tot den zoodanige zeg ik dan nu dit: Ik acht, hoe vreemd het ook aanvankelijk
klinke, dat wij er wijs aan zullen doen, het deel der waarheid weêr wat meer in acht
te nemen, waarheen reeds Aristophanes, schoon weinig zelf zich eraan houdend, zijn'
Aeschylus liet wijzen met dreigend gebaar, waarvoor ook later weêr Rousseau de
aandacht vroeg der ‘citoyens de Genève’ in zijn' tijd: ‘De kunstenaar moet
volwassenen hetzelfde ontzag bewijzen, dat een schoolmeester betoont jegens jonge
kinderen’; als ieder ‘paradox’, geeft die gedachte zich bloot aan voor de hand liggende
tegenspraak, maar ook, als menig ‘paradox’, brengt zij bij wie haar dieper doordenkt
de aanvankelijk volstrekte tegenspraak in het einde tot bezinning.
Er was hier sprake van ‘ontzag’, eene gezindheid, die meer in niet doen, dan in
doen zich uit. Ver blijve dus het verlangen, dat kunstenaars en schrijvers zich zullen
geroepen voelen tot zedemeesteren. Daar zijn heel andere gaven, andere beroepen
voor. Zelfs schijnt wel wat éenzijdig het ondernemen, waaraan zich niemand minder
dan Hypolite Adolphe Taine heeft gewaagd: eene schaal van waarden op te stellen
ten dienste van den kunstrechter in het rijk der letteren en dan, als schiftingsmiddel
tusschen
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meer- en minderwaardig, te nemen dezen regel,1) ‘que l'oeuvre qui représente un
héros vaut mieux.... toutes choses égales d'ailleurs.... que l'oeuvre qui représente un
pleutre et l'oeuvre qui représente un héros véritable est supérieure à celle qui nous
montre un type puissant, mais incomplet et dépourvu d'équilibre’. Zoo toch zou
Göthe's ‘Hermann und Dorothea’, zoo zouden zelfs de ‘edelaardige’ romans van
Richardson een' niet ten volle gerechtvaardigden vóorsprong krijgen op werken als
‘Macbeth’, ‘Othello’, ‘Coriolanus’. Dat is wat veel verlangd. Men mag aan Taine's
proeve met zijne waarden-schaal slechts de beteekenis hechten van een veelzeggend
feit. Maar dan ook wel veelzeggend inderdaad! Wat geeft het niet te denken, dat
dezelfde man - en welk een man! - wiens eerste werk den leiders van het officieele
Frankrijk op dat tijdstip zoo fel verweten had, bij alles de moraal te pas en te onpas
in te halen, dat hij maar weinig tijds daarna aan die versmade met wat al te grooten
ijver het hof is komen maken op zijne beurt?
Ontzag uit, zeide ik, zich in niet doen meer dan doen. En dan nog neme men dat
niet doen nooit te krap. Preutschheid vindt in mij geen' vóorvechter. De eischen van
verschillende leeftijden, van beide seksen ook, ze zijn dezelfde niet. Zelfs schroom
ik allerminst dit toe te geven, dat hier weêr het diepe woord van Shakespeare zich
bevestigt: ‘There is some soul of good in all things evil, would men but diligently
seek it out.’ Terecht heeft in zijn' tijd John Stuart Mill gewezen op het gevaar, dat,
naar hij zeide, schuilt in ‘de diepe sluimering van elk onbetwist gevoelen’. Wie zal
beweren, dat in de jaren, wier einde thans een kwart-eeuw achter ons ligt, de toen
door niemand aangevochten regelen van welstand en betamen geheel ontkomen zijn
aan dat gevaar? Wie zich ontveinzen, wat destijds eene kunst, aan zulke vanzelfheden
zich bindend, te kort kwam en moest komen in waarachtige innigheid, in het
diepgemeende harer uitingen, hoeveel zij

1) De aanhaling is niet letterlijk. Zij vat Taine's woorden, verkort, samen.
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zondigde tegen hare eigen levenswet -, hoe vaak zij zich vergreep aan waarheid en
oprechtheid door het ongevoeld, het half werktuiglijk herhalen van steeds dezelfde
manier, of het van buiten opdreunen van een' sleurmatigen klinkklank? Ziet dan naast
dat verleden onze kunst er eens op aan, de kunst van dezen tijd, waar men nu éenmaal
niets meer onbeziens aanvaardt, maar tornt aan alles, alles omwoelt. De vergelijking
toont, bij vele onloochenbare schaduwen, aan haar toch deze lichtzij: ze heeft in ons
gewekt, ja, wakker geschúd, de niet meer te sussen begeerte naar echtheid, diepte,
eigen voelen. Geen zelfbegoocheling langer, die met de oppervlakte, met den schijn
genoegen nemen wilde! Geen troost, die slechts op inbeelding berust, geen kalmte,
die men maar zich aanpraat! Geen bloemetjes op de graven en geen reukzalf over
stinkende wonden! Zoo er verzoening is, hare waarachtigheid kan enkel blijken, mits
het duister, waarin zij haar' lichtstraal boren moet, vooraf in al zijne zwartheid zij
gekend. Slechts wie de diepten des Satans tot den bodem heeft gepeild, slechts hij
meet ook de hoogte van den Eéngeborene Gods. Onder dat oogpunt bezie men met
name zulke schrijvers als Dostojewsky en Zola. Vertoont dan niet de hartstocht voor
het naakte feit, waarmeê zij alle sluiers der vergoelijking meêdoogenloos wegrukken
en verscheuren, eene onmiskenbare grootschheid? Zelfs bij Zola! Gij zult mij, hoop
ik, niet den wansmaak toeschrijven, als koesterde ik geen' walg voor zooveel gore
ontuchtigheden, die haast in ieder boek van dezen meester des woords voor het minst
wel enkele bladzijden volkomen noodeloos bevuilen. ‘Difficile est satyrum non
credere’. Maar toch, in zijn geheel genomen, maakt Zola's werk, met dat gezonde
voornemen om nergens iets te overpleisteren, op mij nog steeds een' indruk van
verheffing naast menig ‘deugdzaam’ juffersboek, als de daarin langademig
uitgesponnen, verzoekingen en mijmerijen van het paar, dat eindigt met elkaar te
krijgen, bij wijlen U hoofdschuddend de vraag doen stellen, van wat bedenkelijk
gedachtentuig de ziel des schrijvers wel het liefst mag zijn vervuld.
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Met dat al, het bleek reeds uit het gezegde: zoo hartelijk als ik een' man van Zola's
kaliber waardeer juist om den durf van zijn' levensernst, even beslist veroordeel ik
zijne kunst daar, waar zij plat, gemeen is, om gemeen te zijn, althans om met haar'
durf te koop te loopen. Aan het oordeel van mijn zedelijk geweten laat ik, mitsdien,
den kunstenaar zoo min ontkomen, waar hij mijne bewondering -, als waar hij mijne
ergernis wekt. Wat geeft mij daartoe het recht? Heeft dan de kunstenaar, als zoodanig,
te doen met de moraal? Is het dan onwaar, dat tusschen mooi en goed precies zoo
veel, of liever precies zoo weinig verknochtheid bestaat, als tusschen een gezichtsbeeld
en een' geur? Met daarop een antwoord te geven, komen we in het hart van ons
onderwerp.
En dat bescheid, ik geef het in dezer voege: Of Gij op Uwe, in het afgetrokkene
gedane, vragen een ‘ja’ of ‘neen’ ten antwoord moet ontvangen, het laat mij koud.
Bestaat er tusschen mooi en goed verknochtheid meer dan tusschen hetgeen ik zie
en hetgeen ik ruik? Heeft de kunstenaar, als zoodanig, met moraal te maken? Ik weet
het niet, en het is mij ook te éenen male onverschillig. Ik weet het niet, omdat de
oplossing, aan zulk eene begripsmatig ingekleede vraag te geven, eenvoudig afhangt
van de mate, tot waar men bij het verdunnen, het verijlen, het verarmen zijner
begrippen is gegaan. Denkt Ge U (en die gedachte is niet onvolstrekbaar) ‘het mooie’,
‘den kunstenaar als zoodanig’ te voren buiten alle beademing door ‘het goede’, door
‘de zedelijkheid’, ziet Ge, al starend op het éen, van het andere af, als aan het eerste
vreemd, dan mag geen schepsel U weêrspreken, zoo Gij van het, dus door U te voren
leêggeschept, gedachteding de lêegte aan moreel gehalte nu ook nadrukkelijk beweert.
Slechts bewijst Ge met dat alles geen' zier, omdat Ge van hetgeen te bewijzen viel
vooraf zijt uitgegaan. Maar bovendien: of Gij met zulk begripsgeknutsel gelijk hebt,
al dan niet, het is mij volslagen onverschillig. Want het ‘concrete’, het ervaarbare
leven, - en daarom is het ons ten slotte toch te doen, - weet van die schimmige
afgetrokken-
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heden niets. Daar heb ik zelden iets gezien, of het kon tevens, hetzij wel, hetzij
kwalijk, rieken. Zelfs was ik er nooit van eenig ‘liefde’-betoon de, min of meer met
zijne figuur verlegene, getuige, waar niet ‘het paar’ eene kleur vertoonde, wel nooit,
het zij zoo! groen of blauw, maar eerder kersenrood. En, wat, ten slotte, den
kunstenaar als zoodanig aangaat, hem kwam ik er nergens tegen. Gesteld dan nu
eens: Jacob Maris had, bij het schilderen van een zijner meesterstukken, zich
noodlottig vergist in de keus zijner verf, eene soort genomen, die mettertijd een' bij
toeneming ondraaglijken reuk was gaan verspreiden. Nu mocht Ge mij honderdmaal
beduiden, hoe, in het wolkenkoekkoeksheim Uwer begrippen, de vraag, of een
gezichtsbeeld streelend is voor het oog, niets heeft te maken met deze andere, of een
geur ongenoeglijk is voor den neus. Al Uwe vertoogen zullen toch dit niet wegnemen:
in de onderstelde schilderij laat dat, wat de éene dier gewaarwordingen en wat de
andere wekt, nu éenmaal niet zich scheiden, zoo min als in den aanschouwer scheiding
mogelijk is tusschen de gewaarwordingen zelve; en ik heb dus groot gelijk met voor
het stinkend meubel, hoe heerlijk ook van toon en kleur, te passen. Iets dergelijks
ontmoet ons in ieder zedeloos kunstwerk. Daar is, zoo neem ik aan, een Engelsch
dichter, die ons, laat het zijn in prachtig gebeeldhouwde verzen, de dochter van
Herodias: Salome, schildert, ten prooi aan eene stuip van onzegbare gevoelens met
opzicht tot den bebloeden kop, zoo pas gescheiden van den romp des Doopers. Of
wel: daar is een Duitsche kunstbroeder, die met een even wonderbaar talent de
grootsche figuur van Elektra misvormt tot een ‘geval’ der zenuwziektenleer, eene
jonge vrouw, wier koortsige verbeelding wordt heen en weer gejaagd tusschen
alkooftafreelen en heeten dorst naar bloed. Vrij kunt Ge nu alweêr mij gaan
beredeneeren, dat zulke kunstenaars, als zoodanig, in keuze en in bewerking hunner
stof volkomen ongehinderd hebben te blijven door vorderingen der ‘moraal’. Zoolang
echter in het ‘concrete’ stuk de vorm en de inhoud éen zijn, zoolang ook voorts in
den ‘concreten’
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mensch, den dichter en den luisteraar of lezer, het kunstgenie en het kunstgenot blijft
onlosmakelijk saamgeweven met de verheffing of bezoedeling des karakters, zoo
lang ben ik gerechtigd, ja, verplicht om zulke ‘meesterlijke verzen’ te brandmerken,
als weêrzinwekkend gedoe. En ik wend mij, dat woord bezigend, nog niet zoo zeer,
als boetgezant, tot de vervaardigers. Mij past te hunnen aanzien het oordeel niet.
Legt me iemand in den mond, dat men, om met het bereiden van zoo'n kost bij
voorkeur zich onledig te houden, om met zijne opdiening de zielen te willen laven,
in het gunstigste geval wel ‘min of meer een vlegel’ moet zijn, ik wraak zoo'n slotsom,
ik ken de heeren geen' van beiden. Maar wel richt ik mij met het gezegde tot mijne
tijd- en landgenooten, het Nederlandsch publiek, dat zulke dingen toejuicht, en ik
vraag hun: Ziet toch eens even, waartoe Ge U laat vinden. Verbeeldt U, die Mijnheer
bevond zich bij geval onder de gasten aan Uw' familiedisch; en daar vermat hij zich,
het onderwerp van zijn gedicht ter sprake te brengen, den zielstoestand, dien ik nog
maar aanduidde, te gaan schilderen in kleuren en geuren. Ge zoudt op spelden zitten.
Ge kreegt, wil ik wedden, een gevoel, of een onrein dier uit Uw bloemstuk in het
midden kwam voortgekropen over het tafellinnen. Ge zwoert U zelven: ‘dat nooit
weêr!’ even stellig, als had hij zijn' neus gesnoten in Uw servet. Doch nu let wel!
Wat gij van een' Uwer gasten niet dulden zoudt te hooren, dat laat Ge, onder klank
van pauken en cymbalen, U vertoonen ‘coram populo’, onder de oogen van duizend
anderen, even onbesproken als Gij. Ge wilt er bij zijn, bovenal erbij gewéest zijn.
Ge zoudt schromen, niet te kunnen meêpraten over zoo'n ‘topic of the day’. Geeft U
wel rekenschap. Zijt Ge bereid, mij te antwoorden, dat Ge kort en goed maling hebt
aan heel den stoet van vooroordeelen, waaruit mijn weêrzin spruit, dan herhaal ik,
wat daar straks al werd gezegd: met zoo iemand strijd ik thans niet verder. Alleen:
maskers af! kiezen of deelen! Ge moet wel weten, dat slechts door verloochening
van alle zedelijk oordeel des onderscheids de dweper met dergelijke kunst zich zelven
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buiten schot stelt. De begripskloverijen, waarmeê men hier geit en kool, zedelijkheid
en zoogenaamd ‘vrije’ kunst beide hoopt te sparen, zijn daarvoor ontoereikend. Als
Ge op dat punt U wat hadt wijsgemaakt, dan, arme kuddedieren, dan wist Ge niet
wat Ge deedt.
Van onze verplichting om den mode-wansmaak te brandmerken sprak ik. Zulk
een optreden dunkt mij eisch van zelfachting, nog afgezien van omvang en beteekenis
der noodlottige gevolgen, die het kwaad dreigt te stichten. Alle overdrijving schaadt,
zoo ook onmatige zwartgalligheid te dezer zake. Tot zekere hoogte verricht hier
reeds de ‘vis medicatrix naturae’ haar' zegenrijken arbeid. Dezelfde (laat mij kortweg
zeggen:) ‘natuurwetenschappelijke’ geesteshouding, die, struikelend over eigen
beenen, verleidt tot twijfel aan het gezag der zedewet, zij brengt ook veelal haar
eigen geneesmiddel mêe in het aan haar verwante ‘dilettantisme’; ik doel op de
gewoonte, door ettelijke Fransche schrijvers zoo juist erkend voor de ‘qualité
maîtresse’ bijvoorbeeld van hun' landgenoot Ernest Renan, om verder in niets,
waarmede U boeken of lotgevallen doen kennis maken, ooit in te gaan met heel Uwe
persoonlijkheid, maar alles buiten U te laten blijven en het hoogstens, als een
voorwerp van onderhoudend spel, uwe opperhuid eens even te laten beroeren door
het ‘medium’ van Uw ontledende verstand. In de geneeskracht van zoo'n speelschen
geestesaanleg bevestigt zich Spinoza's diep gedachte woord: ‘Naar gelang ons verstand
alle gebeuren in zijne oorzakelijke samenketening vollediger begrijpt, bezit het
grooter macht over de driften’. Men mag, inderdaad, de mate niet geringschatten,
waarin die stemming eene van huis uit gezonde ziel onkwetsbaar maken kan voor
indrukken, die, anders opgenomen, ten verderve konden wezen. Maar ook, geeft
hierop acht! slechts wie van huis uit gezond waren, gaan, ongedeerd, zoo'n vuurproef
door. En hoevelen zijn dat tegenwoordig niet! Denkt aan het kroost van, uit hun
evenwicht geraakte, ouders. Aan de arme kinderen, verder, in wier bijzijn
volwassenen, bij de
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keus van hun gesprek, geregeld nalieten zich te herinneren het gebod, dat spreekt
van het diep ontzag, der teêre jeugd verschuldigd; dus in het ontvankelijk gemoed
eene heillooze nieuwsgierigheid prikkelend met halve woorden, plotseling
veelbeteekenend zwijgen, of slechts ten halve onderdrukt gegichel. Voorts: aan de
slachtoffers van ouderlijke uithuizigheid en ouderlijke zorgeloosheid, de jongens en
de meisjes, die, naar de duizendwerf verduizendvoudigde ervaring, op school de
leelijke woorden en de platte manieren veel gretiger zich eigen maakten dan het
beschavend voorbeeld, maar niettemin lichtzinnig bleven overgelaten aan toeval en
natuur onder de schromelijk misbruikte voorwendsels: ‘den reinen is alles rein’, en
‘ze moeten er toch doorheen’! O zeker! kasplantjes te maken van onze jeugd is uit
den booze. Maar juist daarom, juist omdat zij al zoo vroegtijdig in opstand komt
tegen wie haar sommige geschriften poogt te onthouden, of het zien en luisteren naar
zekere tooneelwerken verbiedt, vraag ik met dubbelen ernst, of nog langer eene
‘sophistische’ ‘theorie’ het gevoel der schuldige verantwoordelijkheid mag verstikken,
onder meer bij de bestuurders van leesgezelschappen en leesinrichtingen, die het
hunne doen ter verspreiding der grofheden van ‘Simplicissimus’ en bij de
‘melomanen’, die, onder het vaandel van eene muzikale ‘hero-worship’, de onrijpe
schare lokken in den vunzigen dampkring van ‘der Rosenkavalier’.
Het is zoo waar, nog dit ten slotte, wat ook weêr Brunetière eens zeide: ‘Comme
la religion, comme la science, comme la tradition, l'art est une Force dont l'emploi
ne saurait être réglé par elle-même et par elle seule’. Wat er wordt van eene wereld,
die zich blind tuurt op het reinhouden harer zéden alleen, de benepen angstvalligheid
van sommige ‘bevindelijke’ kringetjes uit vroeger en later tijd levert ons daarvan het
afschrikwekkend voorbeeld. Maar niets minder onrustbarend is de blik, bijvoorbeeld
door het Parijsch tooneel van deze dagen ons gegund in de gevolgen, die men durft
te trekken uit de teugellooze vrijlating van ‘l'art pour l'art’. Hoe fel ook krachtmen-
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schen als Ibsen's ‘Brand’ in hun' kortzichtigen waan de oude wijsheid mogen
verguizen, elke versche ervaring bevestigt het op nieuw, dat enkel daar het
menschenleven gezond is, waar al die ‘Machten’, van welke Brunetière sprak, hare
éenheid vinden en hare ware sterkte in evenwichtig maathouden.
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Gedichten1)
Door P.N. van Eyck.
De vreemde stad.
Laat mij vrij mijn blij verwondren dragen
Door de vlugge volten dezer stad,
Waar de drukke dolers niet vertragen,
Voor de nacht hun zoekende onrust vat.
Laat mij zwijgend heel den tijd maar dwalen
Langs de slingerpaden van haar sier, Zweeft mijn ziel niet veilig, in haar palen,
Door dien dubblen droom van damp en vier?
Droom van nevels, waar de glans in vleugde
Van der lampen blank-ontgloeide licht,
Droom, waar pijn den zoeten gloed der vreugde
Als een schelle bliksemflits doorschicht.
Wees dan blij, want eenzaam, klein in de' avond,
Spoedde ik huiswaarts: hier is 't stil en luw,
Vredig, zeegnend, al mijn onrust lavend,
Blijft mijn ziel nu gansch en al voor u.
En de ontroering, die, des daags verscholen,
't Zwijgzaam komen beidde van dit uur,
Voel ik warm door hart en leden dolen
Als een vlam van 't eenig-eeuwig vuur.
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Uit de woestijn.
Zware stonden, als mijn peinzen
van dit leed, dat welig leeft,
Naar de stil besloten vrede
mijner teedre kindsheid zweeft.
Naar den knaap, die aan het altaar
met zijn tranen heet en loom
Schreide om 't zoet gevoeld herdenken
van den eersten liefdedroom.
Naar het kind, dat bij zijn moeder,
vroeg gerijpt en vroeg bedroefd,
Wíst, wat bittere oogst van smarten
't blanke voorhoofd had doorgroefd.
Maar dat dán zijn ernst, zijn weemoed
met zijn makkers aan de wel
Onder 't lommer kon vergeten
voor den lach van 't blijde spel.
Want nog rijk aan stille ontroering,
nauw van 't eigen zijn bewust,
Vond zijn hart voor vreugde in weemoed,
voor verdriet in vreugde rust.
Thans bepeins ik in den weerschijn
van dien bleeken, broozen gloor,
Wat dit wilde, wreede leven
van zijn zuivren schat verloor.
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En een wanhoop knelt mijn adem,
als mijn ziel vol wrangheid ziet,
Dat ik niets heb mogen houden
dan dit onbeschreid verdriet.
Leed van vele doode droomen,
leed om dof-gesmoorden gloed,
Leed om al de dorre dagen
in geschuwden nacht verbloed.
Nacht, o nacht! de heem'len wegen
als een schril versierde druk
Met hun kille, steile sterren
op mijn droom van 't oud geluk.
En mijn hart, dat ééns nog leven,
ééns nog zijn wilde als weleer,
Haakt vergeefs, ach, naar zijn jonkheid,
lokt vergeefs zijn vrede weer.
En ik bet mijn brandende oogen,
om nog grooter droger leed,
Met het schroeiend zand der vlakte,
die, alléén, mijn weedom weet.
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De zoekers.
De nevel zeeg, de nacht was reeds gezonken,
Lantarens bloeide' als bleeke bloeme' omhoog,
Ik hoorde stil: onzichtbre stappen klonken, Of daar een mensch traag door den nachtmist toog.
En 't werd een somber beeld door dichte dampen
Van menigvoudig schouder-buigend leed,
Dat langzaam voorttrok, opdook bij de lampen, Eén oogwenk grijs - dán weer in mist vergleed.
Dat zijn de moeden, die 't hardvochtig leven
Verschroeid heeft met een nimmer leschbren dorst,
Door hun eindloos verlangen voortgedreven,
Dwalen zij rond, een snik beklemt hun borst.
Dat zijn de eenzamen die, het hoofd gebogen,
Steeds gaan, geboren zonder vaderland,
Maar een schrijnend heimwee heeft hen belogen:
Nu zoeken zij stadig een eigen strand.
Dat zijn de ellendigen, die droef door de' avond
Fluistren: nergens, o nergens is ons thuis, Al de andren zien ze in stille rust gehavend,
Zij, zij alleen missen het veilig Huis.
En 't verlangen brandt, ach, diep in hun harten,
Naar hun Land van Belofte, dat nimmer naakt,
Steeds vruchteloos zullen zij 't leven tarten
Om des vredes winst, waar hun dorst naar haakt.
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Want zij, in wie 't verlangen werd ontstoken
Naar de rust, die 't leven niet voor hen had,
Zij worstlen, tot hun krachten zijn gebroken,
Om 't ver geluk, dat slechts hun droom bezat.
Hun stappen klinken somber door de nachten,
Gedempt in damp langs 't donker-gapend raam, Diep in mijn hart, dat vol is van verwachten,
Weeklaagt die klank met míjn verlangen saam.
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De vloed.
De wind steunde hol langs de golven,
Sloeg de branding tot schuim op de wering,
De brieschende golven bedolven
Der steenblokken machtlooze keering.
Het strand, dat den stortvloed moest slorpen
Onder 't schreeuwen der schorre bazuinen,
Drong donker naar 't bang-onderworpen
Laag bukken der wijkende duinen.
En bóven de vratige kolken
Bouwde zwart om het galm-zware jachten
Van den wind, en tot hoog aan de wolken,
Zich de smart van den kilsten der nachten.
Een gebed in de stormen: ‘hoe wilt gij,
Dat mijn hart van zijn wanhoop zal rusten,
Vóór dit dorstende smachten gestild zij,
Als uw liefde en haar troost het niet susten?’
En de klacht: ‘“o dat de ander moest dragen,
Waar 'k om lijd, daar 'k het úw mond hoor smeeken,
Waar 'k om schrei, als 'k uw oogen zie klagen,
Dat mijn antwoord uw leven - moest breken!”’
Dan een kreet: ‘maar ik kán u niet derven,
Uw hart, of - o roepstem der dooden! -,
Neen, den dood niet, maar 't bitterder sterven
Van een leven in eindlooze nooden!’
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Het antwoord: ‘“Ik kan u niets geven
- Wat klopt gij, mijn hart? - dan mijn tranen;”’
En de ander: ‘o doem van dit leven,
Dat verstikt in den walm zijner wanen.
En geen God, die den grijnzenden bouwval
Met den gloed zijner deernis zal streelen,
En ook úw troost, úw licht langs mijn rouw zal
In mijn ziel mijn ellende niet heelen.
Want uw liefde was 't laatste gelooven,
Toen ik alle geloof had verloren, Nu mijn laatste geloof mij moest dooven,
Heb ik niets, dat mijn hoop nog kan schoren.’
Dan: ‘maar kón ik uw smart nog verzachten...
Ik weet, dat ook mijn hart zal lijden.’
En dit einde: ‘o kilste der nachten,
Mijn leven zal eenzaam verglijden.’
Toen gingen zij weg van de kolken,
Gingen voort, gingen zwaar in hun smarten
En hun hart schreide omhoog naar de wolken,
De wind joeg hun klacht naar de verten.
De wind steunde hol langs de golven,
Sloeg de branding tot schuim op de wering,
De brieschende golven bedolven
Der steenblokken machtlooze keering.
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De nacht.
Hoe dreigt mij, peinzend mensch, een vaag en vreemd verlangen,
Dat, nachtegaal, úw lied in deze' Augustusnacht
Mij als een vérre droom van weemoed komt bevangen
En de angst'ge siddring wekt, die zwaar verdriet verwacht?
Zoo vaak reeds heeft de dag aan 't glas den rouw gehangen
Van 't uitgewalmde licht, dat geen vervulling bracht,
Reeds jaagt, door 't droef gevoed herdenken uwer zangen,
Langs 't raam de gure wind een sombre najaarsklacht.
Ach, alle zijn brandt uit in woelen en begeeren,
Waar minder vreugde uit blijft, maar meerder, dieper leed
Boort scherper binnen 't hart, om 't innigste te deren.
En 'k huiver om den dood, daar zelfs ùw sterke kreet,
Welks helle trillerslag staag hunkrend steeds zal keeren,
Door den onmeetbren tijd de zang der smarten heet.

Eindnoten:
1) Deze verzen maken deel uit van een bundel, die onder den titel ‘Uitzichten’ in het najaar
verschijnen zal bij C.A.J. van Dishoeck, te Bussum.
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Rhodokleia
Door Balthazar Verhagen.
Aan ANNIE BECK.
Waar in droom-omsponnen blankheid
Zich verheft de ruige rankheid
Van den Helikoon bij nacht,
Waar het onbewogen maanlicht
Op den rotswand zilv'ren paân sticht,
Kwam zij zacht:
Uit der starren ijl geflonker,
Door de wouden, door den donker
Van spelonken dreef de kracht
Van heur licht bewogen leden
Haar al dansend naar beneden,
Waar de zomer-morgen lacht.
Nu Eos met heur koele handen
Het gouden uchtendgloren plengt,
En alle rijp ontbloeide landen
Van rozenrooden schijn doordrengt,
Nu door de vroeg ontwaakte toppen
Van 't woud de vlugge koelte speelt,
De dauw met tintelende droppen
In 't loover schitteroogen teelt,
Nu 't hert met trilling in de flanken
De zwoele sluimering verwint,
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En in des leeuwriks jubelklanken
De wereld hare stem hervindt,
Zweeft Rhodokleia op de wieken
Van levensvreugde en jonge kracht,
De heerlijkheid van 't morgenkrieken
Herscheppend in gebarenpracht.
Sluiers omplooien haar,
Dauwpaarlen tooien haar,
Rozen bestrooien haar,
Luchtig ten dans.
't Zomersche morgenlicht
Spint om heur opgericht,
Blij lachend aangezicht
Stralenden glans.
't Wuiven der winden,
't Hup'len der hinden,
Glinsterend golvenspel,
Flonk'rende dagkapel,
Wiegende wingerddracht,
Adelaars vleugelkracht,
Al wat op aarde leeft,
Al wat extatisch streeft,
Hoog in den hooge,
Rhytmisch bewogen,
Dansend bestaat:
't Wordt in heur voeten en handen herboren,
En, in den roes van den Rhytmos verloren,
Danst zij de maat,
Waarop Apollo's verkoren gezelle,
Terpsichore, haar het harte doet zwellen!
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Verzen.
Door P. Otten.
Zachte winter.
(Bouwland bij Sonsbeek).
Hoe schoon is de onbewogenheid
Van 't wijd-verlaten heuvelland,
Dat geen gebeuren liever beidt,
Dan eigen, effen roerloosheid,
Waar ze al begeeren bant!
Er is geen schrijnend zon-gemis,
Geen leed naar Zomers vroeg'ren lach Maar enkel kalme droefenis,
Die als een vreugde streelend is,
In dezen stillen dag.
De lage delling, waar een ploeg
Als een moe dier te rusten staat,
Bedekt een zilv'ren doom, die, vroeg,
Al nu de toren middag sloeg,
Heur koele kleur beslaat. Juist aan de smalle, ondiepe breuk
Van heuvelkam door 't glooiend pad,
Rijst eenzaam wijd-getakte beuk,
Mijmerend in den loomen reuk
Van mos en dorrend blad.
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Gezeten aan zijn breeden voet,
Zie ik àlzijds(ch) de wereld schoon....
Ik weet in 't rond de dingen goed,
En ken ze als in den lampe-gloed
Mijn avond-stille woon.
De boom, die ploeg, hoe komt het al
Zoo wonder aan mijn hart vertrouwd?
Ik ken àl sprietjes van dit dal,
En weet, wat strakjes wezen zal,
Als 't grijze licht vergrauwt.
Het is, of lang vergeten schat
Mijn hart met heerlijk weten heugt Of ik den droom hervonden had,
Waar 'k nimmer mijn geneuchten mat
Naar levens troeb'le vreugd. -
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Buitenland.
De onverwachte reis van den Engelschen minister lord Haldane naar Berlijn heeft
aan de goede verwachtingen omtrent verbetering der lang gespannen verhouding
tusschen Engeland en Duitschland krachtigen steun gegeven. Wat ook aanvankelijk
beweerd werd omtrent het volstrekt toevallige dezer reis, lord Haldane was nauwelijks
te Berlijn, of het bleek uit zijne herhaalde ontmoetingen met de leidende staatslieden
aldaar, dat er wel degelijk meer achter deze reis zat. Uit de verklaring van lord Grey
zelven bleek verder, dat de gewenschte grondslag voor onderhandelingen inderdaad
verkregen was en dat wij dus staan voor de mogelijkheid eener afbakening van
wederzijdsch politiek en economisch terrein gelijk dat voor Perzië en Marokko is
geschied. Toch mag men zich niet vleien, dat de wapeningen hiermede zullen
ophouden (want juist die wapeningen en de wederzijdsche beduchtheid daarvoor
brachten deze pogingen tot toenadering in gang), maar de kansen op het wegnemen
van wederzijdsche bezwaren zijn er door vermeerderd en dus is de kans op oorlog,
in dit geval op een wereldoorlog, evenredig verminderd. Ook ons land, dat ingeval
van oorlog tusschen Engeland-Frankrijk en Duitschland de allergrootste moeite zou
hebben om zijne onzijdigheid en die zijner koloniën te handhaven, heeft bij den
goeden uitslag dezer onderhandelingen het hoogste belang.
Ook bij den loop der dingen in China, waar de keizerlijke dynastie afstand gedaan
heeft van het staatkundig gezag en dit heeft overgedragen aan de republikeinsche
regeering onder leiding van Joeantschikai, als president, met algemeene stemmen
daartoe gekozen na het terugtreden van den leider der republikeinen Soenjatsjen.
Wat zal er worden van deze jonge republiek? De ‘Mantsjoe-keizer’ blijft het
godsdienstige hoofd gelijk eertijds de Japansche Mikado; de president speelt iets als
de rol van den Japanschen Sjogoen over de groote deelen der republiek: China,
Mongolië, Mantsjoerije, Thibet (met zijn eigen kerkelijk hoofd). De Mantsjoe-vorsten,
die van Mongolië, de hoofden van Thibet blijven echter in hunne oude positie, evenals
de adel. Wij hebben dus
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minder te doen met een eigenlijke republiek dan met een veelsoortigen statenbond.
Het is zeer de vraag, of dit zonderlinge conglomeraat levensvatbaarheid heeft, en
ondoenlijk te zeggen, wat er gebeuren zal, als dit het geval niet blijkt te zijn.
Intusschen ploetert Italië voort in Tripoli tegenover de guerrilla onder leiding van
Nesjat en Enver-bei en andere talentvolle Turksche officieren. De blijkbare tegenstand
der mogendheden benevens de vrees voor Turksche represailles op de talrijke Italianen
in het Turksche rijk en hunne handels- en bankzaken belet Italië Turkije zelf aan te
grijpen. De Turk, wien deze oorlog weinig geld en manschap kost, daar de Turksche
troepen en vrijwilligers en de even matige Arabieren zich met heel weinig tevreden
stellen rookt zijn pijp; daarentegen vloeien de millioenen lire tusschen de vingers
der Italiaansche regeering door voor het onderhoud der meer dan 100000 soldaten
in Tripoli, voor de versterking der onophoudelijk aangevallen stellingen, thans reeds
voor het aanleggen van havens en spoorlijnen. Op den langen duur kan dit spel voor
Italië en Turkije nog ernstige gevolgen hebben, veel ernstiger dan de reeds geleden
verliezen. Kan Italië het op eenmaal niet langer volhouden, dan staat in het land zelf
revolutie voor de deur en is de dynastie verre van veilig; moet Turkije toegeven, dan
is het fiasco der Jong-Turken openbaar en zijn ook daar omkeeringen te wachten.
En loopt het in Turkije mis, dan is de Balkan in last. Zou dan de jonge Boris van
Bulgarije, wiens meerderjarigheid met zoo grooten luister gevierd werd, geen kans
hebben om als Bulgarentsaar te tronen in Constantinopel? Zouden Serviërs en
Montenegrijnen, Macedoniërs en Albaneezen dan onder koning Peters waardige
leiding geen modelvolk van Servisch-Albanesische kleur kunnen vormen? En zou
de Turk dan eindelijk in Azië worden teruggedrongen? Oostenrijk heeft zijn aandeel
al, dank zij de veerkracht en het staatsbeleid van den energieken, boheemsch-duitschen
graaf Aehrenthal, die stierf ‘in het harnas’, nog vóór zijn tijd gebroken door den last
der staatsleiding te midden van den Oostenrijksch-Hongaarschen chaos, waarin zijn
krachtige hand na vele jaren van woeling orde scheen te kunnen scheppen. Hij, de
ondanks zijn stroefheid hooggeëerde en zelfs den troonopvolger niet ontziende
leidsman, is zijn ouden Keizer ontvallen, maar niet dan nadat hij in graaf Berchtold,
zijn vertrouwden medewerker, een Hongaar, zijn opvolger had aangewezen. Moge
hij de man van kracht blijken, dien de Donau-monarchie noodig heeft, ook met het
oog op den hoogen ouderdom des Keizers, wiens opvolger niet geheel zeker mag
zijn van de erfenis, die hij zal hebben te

Onze Eeuw. Jaargang 12

471
aanvaarden. Misschien zal deze dan de hulp en den steun moeten inroepen van den
Duitschen Keizer, den thans met een machtige sociaal-democratische oppositie
rekenenden heerscher. Het is intusschen al gebleken, dat die onder
sociaal-democratische vlag gekozen oppositie niet zóó krachtig is als men aanvankelijk
had gemeend. Het nog volstrekt niet verslagen katholieke centrum doet zich gelden
en maakt zich van zijn kant gereed tot den strijd, waarbij de conservatieven en
liberalen ten slotte den doorslag zullen kunnen geven, vooral de laatsten zooals
gebleken is bij de presidentskeuze. Met dat al, dat er een nieuwe periode aangebroken
is, blijkt duidelijk en de rijkskanselier geeft zich daarvan ten volle rekenschap zooals
uit zijn eerste rede bleek: het sombere zwart-blauwe zwerk is gebroken, een
beminnelijk rozeroode schijn glanst over de Duitsche staatkunde der eerste jaren....
tenzij die spoedig in paarsblauw overgaat, wat in het minst geen ongeluk zou zijn.
Maar ook in Duitschland denkt men allereerst aan de verhouding tot Engeland,
waar ook nu en dan perioden van zenuwachtigheid zich voordoen gelijk in Duitschland
zelf. Zulke buien zijn gevaarlijk, want als een handig en krachtig staatsman, het
oogenblik gunstig achtend, daarvan gebruik wil maken, heeft hij de volksmeening,
die ‘gemaakt’ kan worden, als men wil, maar even in de gewilde richting te leiden
en de zaak is klaar: de Boeren-oorlog kan ervan getuigen. Maar een oorlog met
Duitschland is een ander ding! Dat begrijpt men in Engeland ook en dat is gelukkig.
Oppassen is de boodschap.
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Leestafel.
Dr. W.J. Kühler. ‘Het socinianisme in Nederland’. Leiden. A.W. Sijthoff's
Uitgeversmaatschappij. 1912.
Dit is een mooi boek. De geleerde en smaakvolle schrijver, die reeds in zijn
proefschrift over het klooster te Diepenveen had doen blijken van een zeldzame gave
voor het navoelen en weergeven van ons vreemd geworden bevindingen, beschaamt
in dit tweede geschrift van zijne hand de gewekte verwachtingen niet. Zelfs is er iets
verrassends in, hem in een verder gevorderd tijdperk onzer geschiedenis niet minder
thuis te vinden dan in de ten einde loopende middeleeuwen en met gelijke zekerheid
zich te zien bewegen op het gebied der dogmenhistorie als langs de paden eener
ijlvervluchtigde, maar daarom te scherper prikkelende mystiek. Hij zal zijne goede
redenen gehad hebben, om niet met dit geschrift te willen mededingen naar den
eerepenning, dien Teyler's Godgeleerd genootschap had uitgeloofd voor de beste
studie over het zelfde onderwerp. Een tegenvaller voor het genootschap. Kon zulk
een ingetogen lichaam ooit in het dithyrambische vervallen, het zou licht op dit boek
toepassen wat de ‘Académie française’ aangaande Molière getuigde: ‘Rien ne manque
à sa gloire; il manquait à la nôtre.’
Wat bij de lezing van het boek allicht het meeste treft, het zijn de duidelijke blijken
van niet te zijn bewerkt ‘ad hoc’. De schrijver toont, vertrouwd te zijn geweest met
zijn terrein, eer hij aanleiding vond om daarvan dit éene hoekje in kaart te brengen
en te beschrijven. Daardoor krijgt alles zoo goed zijne plaats met opzicht tot al het
overige. Inzonderheid ontgaat Dr. Kühler aan het gevaar, zich overdreven
voorstellingen te vormen nopens de maat der afhankelijkheid, waarin zich andere
groepen ten aanzien van zijne heldin: de sociniaansche kerkleer, hebben bevonden.
Gelukkig rechtgezet en tot zijne juiste verhoudingen terug gebracht schijnt onder
meer op blzz. 90 en v.v. de invloed, door de leer van Socinus geoefend op de
denkbeelden van 17e eeuwsche Doopsgezinden, als b.v. Jacques Outerman. De
vóorganger van Kühler op
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dit veld: Van Douwen, aan wiens kunde en nauwgezetheid de jongere overigens
verdiende hulde brengt, had, bij het peilen van dien invloed, de oorspronkelijke
opvattingen van Menno en zijne tijdgenooten wel wat veel buiten rekening gelaten.
Een ander sprekend voorbeeld ten bewijze, hoe goed de schrijver zich weet thuis te
vinden te midden der veelal subtile verwantschappen en verschillen van schakeering,
waarin zich het kleurenspel der secten door het drietal eeuwen heen, dat hij ons
schilderde, bewoog, vindt men op de blzz. 247 en 248. De scherpzinnigheid van Dr.
Hijlkema had in zijn verdienstelijk boek over de ‘Reformateurs’ gemeend eene zekere
paradoxie te kunnen in het licht stellen tusschen het deemoedig wondergeloof van
den wijsgeerigen Bredenburg en de haast oneerbiedige ontleding der wonderverhalen
door den Schriftmatigen Frans Kuyper. Dr. Kühler's vollediger zaakkennis heldert
die schijnbare paradoxie met eene verwijzing naar algemeen voorkomende
eigenaardigheden van het, door Kuyper aangehangen, Socinianisme eenvoudig op.
Ook mogen wel onder de best geslaagde bladzijden van het boek worden geteld de
108ste, 109de en 110de, waar, naar het schijnt met overtuigende klem, in elk geval met
groot vernuft de Dantzig'sche afkomst wordt betoogd van zekere merkwaardige
stukken in het Doopsgezind archief te Amsterdam, die men weleer voor Nederlandsche
vertoogen had gehouden en toegeschreven aan de partij van Outerman. Zoo paart
zich hier een scherpe speurzin voor kleinigheden aan waakzaamheid bij het standvastig
in het oog houden der doorloopende lijnen.
Bij oppervlakkige kennisneming kan het boek den indruk wekken van tegen het
slot wat haastig te zijn afgeraffeld. Er worden in het vierde hoofdstuk een aantal
onderwerpen vluchtig ter sprake gebracht: de figuur van Comrie, bij voorbeeld, met
zijne poging om de oude gereformeerdheid nog eens te doen front maken tegen de
veldwinnende ‘verlichting’; het ‘Deïsme’, voorts, en zijne verzoening met de
Remonstrantsche Schriftuitlegging in de theologie van Semler; dan ook Paulus van
Hemert, in ons vaderland de eerste heraut der critische wijsbegeerte. De éen zou van
dit, de ander van dat zoo graag nog meer hebben vernomen. Bij nader inzien echter
blijkt de schuld dier schijnbare overhaasting te liggen aan het onderwerp, niet aan
den schrijver. Het socinianisme is, naar hij terecht zich uitdrukt, in den loop der 18de
eeuw ‘vervloeid’. Het verhaal van de lotgevallen eener zoo langzaam in het zand
verloopende beweging moest dus wel uitgaan, als eene nachtkaars. Wie dat in het
oog houdt, zal bij eene herlezing van het slot er
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eerder een ‘meer dan genoeg’ te waardeeren, dan een ‘wat weinig’ te laken vinden.
De verzorgde inkleeding stempelt dit boek zoo recht tot lectuur, niet voor
vakmannen alleen, ook voor den belangstellenden leek. Hij zal, bij het lezen, menigen
indruk opdoen, die, zoo al niet, als iets verrassend nieuws, dan toch, als anders licht
vergeten, hem pakt en treft. In de eerste plaats wel dezen: wat liepen de godgeleerde
twisten, die in de jaren van het gemeenebest ons land beroerden, toch over bijzaken!
Hoeveel meer waren Gereformeerden en ‘sectarissen’ het over de voornaamste
geloofspunten éens, dan de vinnige verwoedheid van hun' toon aanvankelijk zou
doen onderstellen! En daaraan paart zich deze andere opmerking: welk een afstand,
veel grooter dan beider goede buurschap thans schijnt aan te duiden, houdt
Doopsgezinden en Remonstranten, historisch, eeuwen lang gescheiden! Daar: het
nauwgezet, maar onbeholpen broeden van ernstige, bevindelijke luidjes en hare
geheimenissen op de ‘Schrift’. Hier: deftige, ontwikkelde mannen, gewonnen voor
eene kunstige ‘theologie’, die met veel passen en meten de overgeleverde leer van
het ‘symbolum apostolicum’ poogt los te wikkelen uit wat zij stuitend acht in de
rechtsgeleerde verlossingsleer van Calvijn. Een man, bij voorbeeld, gelijk Van
Limborch, zoo fijn en elegant als hij ons hier op blzz. 208 tot 210 wordt geschetst,
kon nooit zijn voortgekomen uit den Doopsgezinden kring, was enkel bij de
Remonstranten op zijne plaats. Zoo waren nog andere punten te noemen. Maar...
eene aankondiging mag niet eene volledige opsomming worden van wat het ter sprake
gebrachte boek wetenswaardigs biedt. Zij zou anders zich dringen in de plaats van
dat boek en haar' lezer den waan bijbrengen, als kon hij het nu veilig laten liggen.
En dat ging lijnrecht tegen de bedoeling. Hij neme het en verdiepe zich erin.
W.V.
Frans Coenen. Charles Dickens en de Romantiek. Geïllustreerd. Mij. van
Goede en Goedkoope Lectuur. Amsterdam.
Met een gebaar van verbazing nemen we deze studie op. Want van wien we nu
congeniale belangstelling verwachtten voor den grootmeester der moraal en der zoete,
vage vroomheid-in-romanvorm, zeker niet van den knappen schrijver van Bleeke
Levens, Een Zwakke, Zondagrust, Burgermenschen en dergelijke gave, doch wrange
boeken, die evenzeer verheugden door hun kranige objectiviteit als benauwden door
hun grauwe, troostelooze levensvisie.
En onze verbazing stijgt als we den koelen realist over den
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ietwat zoetelijken idealist aldus hooren aanvangen: ‘voor honderdduizenden is Dickens
meer geweest dan een schrijver, een die hun ontspanning en vermaak verschafte. Hij
was hun zonneschijn, hun troost, hun evangelie, vaak de voornaamste inhoud van
hun wereldkennis en levensbeschouwing. Hij verzoende hen periodiek door zijn
boeken met het vale leven, waarvan zij soms begonnen te twijfelen of het wel zedelijk
was en moreelen zin had. Maar Dickens, hun profeet, sprak, en het kreeg weer kleur
en diepte en hoogeren zin’ blz. 5). En hem aldus hooren eindigen: ‘Hoe zouden wij
hem dan niet eeren en liefhebben, hem, de hoogste, schoonste openbaring van hetgeen
ons in vele opzichten als een vriendelijke episode van kinderheerlijk bestaan
toeschijnt, hem, den mensch van hartstochtelijke verbeelding en wijdomvattende
menschelijkheid!’ (blz. 127). Terwijl intusschen de schrijver zich zelf blijft en we
op elke bladzijde zijn bekende pittige, soms scherpe ironie herkennen. Zoodat we
hier dus recht een studie van een kunstenaar over een kunstenaar hebben, waarin
bovendien noch blaam noch lof ooit een stille invite wordt tot eigen verheerlijking.
De schrijver heeft zijn hoofdstelling: ‘Dickens maakte zijn tijd, gelijk zijn tijd hem
heeft gemaakt’ (blz. 6), en ‘om zoo één met de massa te zijn moest hij tegelijk een
“gemiddeld mensch” zijn en al die gemiddelden samenvatten; één zijn met zijn tijd
en het kort begrip daarvan’, m.i. uitnemend toegelicht uit Dickens' werk. En
zoodoende een scherpe, opbouwende kritiek gegeven. Duidelijk toont hij aan hoe
dus wij, ‘die onze boeken, als 't ware, uit het leven zelf opgeschept wenschen’ (blz.
6), toch wat vreemd staan tegenover die Dickens-figuren, die meest anders niet zijn
dan personificaties zijner zedelijke opvattingen, zijner zeer-Engelsche ondeugden
en deugden. ‘De intriges zijner boeken steunen op de moraal en deze had weer voor
haar ontwikkeling de intrige noodig. Dat wil zeggen, niet de personen ontwikkelen
in den loop der geschiedenis, maar de moraal: de deugd moet beloond, de ondeugd
gestraft worden en daartoe is een verwikkelde afloopende handeling noodig. De
hoofdfiguren zelven blijven echter strak als poppen van aanvang tot einde’ (blz. 77).
Dit is nu wel niet nieuw, maar zoo scherp en zuiver gezegd, dat men 't weer leest als
gloednieuw.
Op een veel minder ontgonnen terrein brengt ons de schrijver als hij spreekt over
Dicken'sromantiek. Hij karakteriseert deze aldus: ‘Niet de hoogste of edelste
romantiek, niet die der dichters, der mystisch-religieusen en philanthropische denkers
zijns tijds was werkelijkheid geworden in hem, in zijn zwakke fierheid,
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zijn uiterst gematigde idealen en zeer practischen zin, maar wel de meest verbreide,
de algemeen gangbare, kan men zeggen, waarmee het zich per slot zéér wel leven
liet’ (blz. 29). Hier wijst de schrijver naar den achter- en ondergrond van ons leven,
waar de religie uit opbloeit. Hoe mooi beschrijft hij de synthese der Middeleeuwen,
toen de menschen ‘trots de tallooze bezwaren van hun bestaan, zeker evenwichtiger,
dat is: gelukkiger, leefden dan de gemiddelde intellectueele mensch van heden’ (blz.
13). Ook treffen ons telkens fijne opmerkingen als hij Renaissance, 18e eeuw en het
heden beschrijft.
Toch mis ik hier wat. De schrijver spreekt als over iets middeleeuwsch ‘over
zonde-besef, gemengd met berouw, angst en smart,’ dat ‘wij inderdaad, behalve om
de curiositeit, geen reden hebben den middeneeuwschen menschen te benijden’ (blz.
13). Dat dit nòg, en wel een zeer primaire, en beslissende levenshouding kan zijn
ook van den modernen mensch, schijnt bij den schrijver niet eens op te komen.
Daaraan wijt ik ook het gemis van een dieper oordeel over Dickens' vroomheid. Want
èn waardeering èn afwijzing daarvan zouden forscher geweest zijn dan 's schrijvers
ironie vermag te bereiken, als hij bedacht had, dat wel het kleed, de vorm van het
leven afwisselt, maar dit zelf zich gelijk blijft en vooral dáár waar het hart des levens
klopt, in de religie.
G.F.H.
Dr. A. van der Hoeven, G.J. Uit Den Boogaard, J.J. Deetman. Van Nabij
en Ver. Derde Deel. Met Portretten. Groningen, J.B. Wolters' U.M. 1911.
Moest ik, want brommen doet een mensch evenmin voor z'n plezier als zondigen,
moest ik in onzen vorigen jaargang (II bl. 306 en III bl. 157) er op wijzen dat onze
jongelieden door deze bloemlezing onzer nederlandsche schoone-letteren al te
eenzijdig werden ingelicht, omdat vele onzer beste jongere schrijvers zelfs met geen
‘Sterbenswörtchen’ vermeld werden, het is mij een vreugde nu bij dit derde deel
althans eenigen vooruitgang te kunnen constateeren. Wel krijgen nog de ‘christelijke’
schrijvers beslist den voorrang - een eenzijdigheid alleen eenigszins te
verontschuldigen doordat andere, minder goede, bloemlezingen, die wel eens
doodzwijgen - doch nu vind ik in dit deel toch De Leeuwerik van Frans Bastiaanse.
Terwijl bovendien het Woord Vooraf vermeldt: ‘Gaarne hadden de verzamelaars van
meer schrijvers uit den lateren tijd, o.a. van Guido Gezelle, van Deyssel, Kloos,
Boutens een of meer stukken opgenomen, doch het gevraagde verlof daartoe werd
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niet verleend, of er werden daartoe te zware eischen gesteld’. Wat 't laatste betreft:
voor een buitenstaander is het moeilijk uit te maken of de een niet spoedig ‘te zware’
eischen zal noemen, wat de ander ‘redelijk’ vindt. Doch in elk geval nu weten de
lezers van deze bloemlezing dat er behalve de hier genoemden nog belangrijke
schrijvers van den jongsten tijd - tenminste bestaan.
G.F.H.
J. Greshoff. Het Gefoelied Glas. Persoons- en Boekbeschrijvingen. 's
Gravenhage. L.A. Dickhoff Jr.
Hoewel het, zoo ik mij niet bedrieg te beginnen met Maerlant's Spiegel Historiael,
in onze literatuur wemelt van spiegels, gaat de als beginnend dichter reeds bekende
schrijver Greshoff er ons weder eene toonen. Doch noemt die dan - origineel of
gekunsteld? -: Het Gefoelied Glas. Bij de kennismaking van wat deze spiegel hem
geeft te zien, komt de beschouwer niet uit deze karakteriseerende vraag.
Op het eerste gezicht schijnen deze uit verschillende periodieken bijeengebundelde
kritieken wel origineel. Doch bij nader toekijken maken, vooral die eerste stukken,
over v. Konijnenburg, v. Eeden, Teirlinck, Boutens e.a. op ons alleen den indruk van
gekunsteldheid, terwijl de latere, als over Stijn Streuvels en Rodin meer naderen tot
gewoon-behoorlijk werk.
Nu verklaart echter de schrijver in een woordje-vooraf vooreerst dat hij wel weet
dat zijn proza wel eens ‘gemaniereerd was’, te veel had van ‘op uiterlijke zwierigheid
gerichte overladenheid’. Deze beminnelijke zelfkennis ontwapent niet slechts de
kritiek, maar belooft ook wat. Immers dit, dat de schrijver niet alleen ons, doch ook
zichzelven zijn eigen spiegel voorhoudt, en deze hem zegt dat èn gerijpt oordeel èn
bezonkener stijl zeer gewenscht zijn om een volgenden bundel van hem belangrijk
te maken.
G.F.H.
Marie Schmitz. Uit uren van verlangen. Rotterdam. W.L. en J. Brusse,
1911.
‘Wanneer ik deze brieven aan je schrijven ga, dan weet ik vooruit, dat ze je nooit
bereiken zullen
Tenminste niet op de gewone manier.
Misschien, dat je later ze lezen zult, veel later, wanneer wellicht ze komen onder
de oogen van iedereen.
Dàn zal je dadelijk weten, dat ze voor jou zijn, dat ieder woord, iedere gedachte,
iedere stemming erin voor jou werd bewaard en neergeschreven.
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Maar misschien zal je ze nooit lezen...
Toch wil ik ze schrijven, moèt ik ze schrijven.
't Zou me niet mogelijk zijn al m'n gedachten, die voor jou zijn, te smoren in m'n
ziel. Want voor jou bloeit m'n denken hoog op als een kostelijke plant van rijken,
niet te breidelen wasdom.
En ik zal haar koesteren, die plant van mijn ziel.
Ieder blaadje, ieder bloempje zal ik kweeken met liefdevolle zorg, dat je blij en
verrukt zult zijn van haar schoonheid, wanneer éénmaal je haar vinden moogt.
Zoo zullen deze brieven mij een genot worden, een vreugde, een troost in uren
van verlangen’.
Deze aanhef is kenschetsend voor de vele, vele bladzijden, die daarop volgen.
Want het ietwat-précieuse der uitdrukking, het lichtelijk-breedsprakige der zinnen,
de vaagheid van het sentiment, dat alles verloochent zich niet in heel de reeks brieven,
die tusschen October en Januari geschreven zijn en die dit boekdeel vullen. Toch,
trots die minder gelukkige eigenschappen van het eerste epistel, slaat ge, benieuwd
naar wat komen zal, de eerste bladzijde om. Indien hier nu toch eens een hoogstaande
en fijnvoelende vrouw het beste gegeven had wat zij den lezer bieden kon, ons haar
ziel had opengelegd en een blik gegund in wat daar omging in haar hoofd en haar
hart, - met hoeveel eerbiedigen schroom zouden wij haar ‘uren van verlangen’
mee-leven! Maar wie dat verwacht, wordt teleurgesteld.
Niet, omdat de schrijfster zich hult in zeker waas van geheimzinnigheid. Wij
vernemen omtrent haar alleen, dat zij met hem, tot wien deze brieven gericht zijn,
in den voorbijgeganen zomer op of bij een heide geleefd heeft, dat zij daarna scheiden
moesten en dat zij vurig naar hem en de heide terugverlangt; overdag is zij bezig met
werken dat haar geen belang inboezemt; nu en dan maakt ze fietstochten naar buiten;
haar brieven schrijft ze 's avonds. De - ons eveneens onbekend blijvende - ‘hij’ is
een schilder. Maar ook bij zoo heel oppervlakkige persoonlijke kennismaking konden
de ziels-uitingen ons toch boeien. Waarom zij dat niet doen? Omdat wij alle ideeën
herkennen en omdat - voor zoover geen ideeën deze bladzijden vullen - de
beschouwingen niet belangwekkend zijn. Er zijn, zoo schrijft de onbekende in
November, ‘al heel wat denkbeelden, die in beginsel mooi waren, door menschen
verknoeid’, b.v. het socialisme ‘want hoe geminacht het moge zijn, in beginsel is het
schoon en goed en nobel’. ‘Maar men moet wel een hoogstaand, onzelfzuchtig en
volkomen eerlijk
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mensch zijn om een goed socialist te kunnen zijn... En ik vraag mij af wie in onzen
tijd van zelfzucht en liefdeloosheid hoog genoeg staat om zich socialist te kunnen
en te mogen noemen’. Nog een proeve: ‘... het recht van moeder-zijn is slechts
gegeven aan haar, die een wettelijk daartoe geldig formulier op zak heeft, niet aan
haar, die liefheeft. O schandelijk-onrechtvaardige, meest-onteerende van alle
menschelijke wetten, die een vrouw, die liefheeft, het recht ontzegt van moeder te
zijn! Bestaat er wel iets dat overtuigender en beschamender aantoont hoè ver wij van
de schoone en alleen ware natuur zijn afgedwaald?’ - Deze November-over-peinzing
keert in Januari met forscher klank terug. - Straks wordt gevraagd: ‘hoe komt onze
maatschappij zoo vol gedegenereerden? Waarom is heel onze maatschappij zèlve
gedegenereerd en wordt zij dit onophoudelijk meer?’ Antwoord: ‘Wij hebben ons
afgekeerd van de natuur....’
‘“Alles gaat voorbij, maar niets gaat verloren”. Zie dit lijkt mij toe, in weinig
woorden saamgevat, de grond-idee van het leven te zijn. Niet met bewustheid zocht
ik dit aldus te formuleeren, het is zoo van zelf tot mij gekomen, ook alweer in mij
gegroeid, zooals alle ideeën groeien in een menschenziel’. - Merkwaardig! Intusschen:
wij zijn met deze beeldspraak van groeiende ideeën weer beland bij die van den
aanhef: hoog opbloeiend denken. Profiteeren we van deze toevalligheid om het boek
te sluiten.
H.S.
Jan Prins. Tochten. Amsterdam, W. Versluys, 1911.
Wie dezen verzenbundel ter hand neemt, leest hem door. Want zonder twijfel ligt in
deze ‘Tochten’ (den tocht door 't rustige Holland der jeugd, den tocht door woelige
sterkende zeeën naar den Oost, den tocht door Java en Bali) een zeer persoonlijk en
zelfstandig dichterleven; toevallige samenschikking van ‘allerlei’, omdat men wel
eens iets wil uitgeven, is dit waarlijk niet. Natuurlijk grijpt ons niet altijd het meest
aan wat voor den dichter herinnering is aan de sterkste impressie; maar indien wij
nauwkeurig blijven toezien, bemerken wij toch wel de kracht zijner impressies en
de steeds rijpere zorg aan hare uitbeelding gegeven.
Misschien is het onjuist, een dergelijk verschil in de waarde dezer gedichten te
willen aannemen, zoodat de eerste minder verzorgd of minder rijp zouden zijn dan
de laatste; en zelfs is het wellicht te subjectief onrijp te noemen wat ons zelven al te
koel laat. Het ‘rijpe’ en ‘onrijpe’ ligt hier zoo vreemd door elkaar. Menig gedicht uit
de eerste afdeeling leest gij met kalme instem-
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ming, voortgaande omdat de dichter u wel boeit, omdat ge ook wel met hem naar de
schuiten of naar het Molentje wilt kijken. Maar opeens, bij den aanvang van de
tweede afdeeling - daar is het, daar voelt ge sterkere aandoening dan instemming
alleen.
‘De wind, de wind is eindlijk doorgekomen.’ Als wij dit gedicht, gezongen op den
toon van een vollen Noordzeewind hooren aanheffen, en in dien juichtoon van den
uittocht, die enkele regels van afscheid:
De wind is in het want,
die zangen doet om ronde lippen rijpen,
die onbelemmerd, als een jonge vorst,
de zeeën opzet voor zijn breede borst,
en dien, verweg, de molens van mijn land
in 't vroolijk licht met open armen grijpen,

dan weten wij dat ons iets anders in de handen is gegeven dan weer eens een bundel
poëzie, dat hier opzet en overleg is geweest in keuze en schikken, even als zorg en
toewijding in het voorbereiden.
Er zijn vele gedichten in dit boekje die ik zou willen aanhalen als bewijzen voor
de groote ontvankelijkheid ten opzichte van tweeërlei natuur, de Hollandsche en de
Indische, door den dichter geopenbaard. Meestentijds schijnen mij de Indische
gedichten geacheveerder - al staat ook daar het ‘rijpe’ en het ‘minderrijpe’ soms
vreemd naast elkaar. Wat in de beste van beide soorten bijzonder treft dat is de poésie
descriptive, de eenvoudige schildering die toch stemming wekt door in de natuur
zelve stemming te leggen. Des dichters eigen levensadem gaat in zulke verzen door
de stilte, de nachtstilte van het Javaansche bergmeer:
De palmen in den nacht bewegen niet,
maar een gedempt, een onbestemd verdriet
is overal aanwezig en beneemt
aan 't hart zijn stilte, - schoon het zelf ook zweemt
naar stilte, - als een inwendig, diep geween
dat opwelt, schoon en voor de ziel alleen;

het individueele verheft zich hier tot het algemeene en dat is immers een van de
karaktertrekken der levende poëzie?
K.K.
Offervlammen van Hendrika de Boer, met een voorwoord van Marie Metz
- Koning. Krimpen aan de Lek. Meindert Bogaerdt Jun.
De school tot welke deze poëzie behoort, is voor den deskundigen lezer ongetwijfeld
ook nog uit iets anders te zien dan
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uit het voorwoord. ‘Mijn ziel ligt witgekelkt en wacht’; ‘Ik ben een sterke
burchtjonkvrouw’; ‘Mijn ziel is een tempel, waar maagden gaan’; ‘Ik ben een
beweegloos marmerbeeld’, ziedaar dichtregelen zooals ze bij uitstek bemind worden
door de geestverwanten van de dichteres die in haar ‘voorwoord’ met zoo groote
ingenomenheid de ‘kuische mystiek’ van Mej. de Boer's poëzie roemt. Maar deze
schoolverwantschap ontneemt aan de dichteres der Offervlammen geenszins hare
persoonlijkheid. Reeds in hare inleiding hoort Gij door het précieuze heen den
individueelen klank harer stem:
In offervlammen is vergaan
De late nabloei van den waan.
Waar open oogen vromer branden,
Ontwaakt gebaar van blanke handen
En avond-zachte glans-gedachten
Staan kaarsen-kalm den nacht te wachten.

Wat ik hier précieus noem - wellicht mag het ook schoolsch heeten - dat zijn die
‘blanke handen’, en die ‘glans-gedachten’. Bij het ‘vrome branden’ dier oogen - die
toch immers vroom heeten omdat zij leerden berusten, nu zij ‘open’ zijn? - weifel
ik even; maar de aanhef houdt mij vast: de beginregels zijn mij als een geheel gedicht.
Dikwijls treft onder het lezen dezer verzen van zeer verscheiden dictie en
aandoening den lezer een gedicht geheel in den toon dier eerste regels gestemd.
Onder die liederen van ‘Entsagung’ is er een waarin een uiterst gewone beeldspraak
bijzonder persoonlijk tot een geacheveerd paneel is uitgewerkt. Ik veroorloof mij dat
hier aan te halen.
Geluk... dat is het met holle hand
Maar scheppen, scheppen van zonnig zand,
Het blonde, dat week van warmte leeft
En streelend tusschen je vingers zeeft,
Zoodat je de weelde heel doordringt
En alles van binnen in je zingt.
Maar dan verlaat de zon het strand.
Nog schep je de korrels met volle hand
Nog lang.... totdat je op eenmaal voelt,
Dat al het zand is afgekoeld,
En met je ziel vol huiverend wee
Beweegloos nederzit aan zee.

Onze Eeuw. Jaargang 12

482
Ik weet heel goed dat op deze twee coupletten allerlei technische aanmerkingen te
maken zijn; maar die kunnen het leven niet wegnemen uit dit lied van zeer echte
droefheid. De deceptie is er niet minder om, dat het geluk, in de eerste strofe
gekenschetst in zoo enge grenzen was omlijnd, dat wel teleurstelling moest volgen.
K.K.
Louis Couperus. Antiek toerisme. Roman uit Oud-Egypte. Amsterdam.
Van Holkema en Warendorf, 1911.
‘Fantasie over een oud koopcontract’ zou men deze vertelling kunnen noemen. Een
papyrusfragment in echten officieelen stijl, aan 't eind van het boekje afgedrukt in
vertaling, laat den lezers de bron zien waaruit de roman is ontsprongen. De roman
zelf echter is slechts een vorm, dien Couperus heeft gekozen om met de bekende
vrijmoedigheid in het bijeenvoegen van plaatselijk of tijdelijk uit elkaar liggende
feiten, die nu eenmaal het privilegie van den ‘historischen roman’ schijnt te zijn, aan
zijne eigene reisimpressies grootere levendigheid te geven door ze te projecteeren
op de door hem voor dat doel gecreëerde personen, meer types dan karakters.
Wie de antieke literatuur over Aegypte, de Isismysteriën, Sarapis enz. kent, zal
wellicht hier en daar neiging gevoelen een kleine bespiegeling te houden over
‘philologisch’ en ‘romantisch’ lezen der oude bronnen. Ik waag mij niet aan zulk
een parallel, waartoe mij wellicht de noodige onpartijdigheid zou ontbreken; maar
erken liever dat de schets van het oude Alexandrië, in het eerste gedeelte van het
boek gegeven, mij in hooge mate heeft geboeid. Het verhaal van Kora's liefde voor
den jongen Romeinschen patriciër, dien Couperus - niet zoo heel Romeinsch - ‘Publius
Sabinus Lucius’ heeft gedoopt, zou, dunkt mij, de bekoring van zijne antieke naieveteit
beter hebben kunnen bewaren in den korten novellistischen vorm dien de schrijver
zoo voortreflijk behandelt, dan in deze lange reisbeschrijving.
K.K.
Dr. H.T. Colenbrander. Schimmelpenninck en koning Lodewijk (Nederl.
Hist. Bibl. V.). Amsterdam. Meulenhoff, 1911.
Het nieuwe boek van den bekenden historicus, de voortzetting van dat over de
Bataafsche Republiek, is wederom in hoofdzaak getrokken uit de door den schrijver
bewerkte Gedenkstukken, die hoogst belangrijke bronnenverzameling over onze
nieuwere geschie-
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denis. Het geeft een helder overzicht van de beide regeeringsperioden. Natuurlijk
blijven de door Jorissen en anderen reeds getrokken groote lijnen zoo goed als
onveranderd, ook na de uitgave der Gedenkstukken, maar tal van kleinere worden
beter onderscheiden, zuiverder gesteld, meer op de juiste plaats gezet, tal van
personen, ook hoofdpersonen komen in beter licht. Dit boek mag dan ook beschouwd
worden niet alleen als het nieuwste maar ook als het beste over deze droevige periode
onzer volkshistorie.
P.J.B.
Marjorie Bowen. Beschermer van het geloof. Vert. door M.F. de Bas. Den
Haag. Daamen, 1911.
Marjorie Bowen. I will maintain, ed J.C.G. Grasé and A.E.H. Swaen, with
an historical appendix by dr. J.A. d'Ailly. Groningen, Wolters, 1911.
De jonge en zeer begaafde schrijfster is hier te lande spoedig welbekend geworden
en wordt veel gelezen, ook hier. Zij bezit groot talent als auteur en weet den tijd van
De Witt en Willem III, waaraan zij blijkbaar ernstige studie heeft gewijd, op treffende
wijze voor te stellen. Het eerste werk werpt een helder licht op de lichtvaardige
staatkunde van koning Karel II zoowel als op diens hof en de jonge Mary Stuart en
op de figuur van den Prins. Bij dergelijke hoedanigheden van haar werk is het niet
te verwonderen, dat de heeren Grasé en Swaen van haar eerste boek een schooleditie
met verklaring van Engelsche woorden hebben gemaakt, waarbij de heer d'Ailly een
kort historisch overzicht van de gebeurtenissen van 1672 voegde.
P.J.B.
H.F. Wirth. Der Untergang des niederl. Volksliedes. Haag. Mart. Nijhoff,
1911.
In dit ‘einige neue Gesichtspunkte’ voordragende, lijvige boek wordt veel beweerd
maar weinig bewezen. Het schijnen soms wel luimige invallen van den auteur te zijn,
wat hij ons hier en daar ten beste geeft. Hij beschrijft het verval der litteraire
volkskunst in de 17de en 18de eeuw onder invloed van het alle kunst hatende
Calvinisme en van de deftige Fransch denkende en Fransch gevoelende regenten,
van wie echter slechts zeer enkelen Indië gezien hadden en dan ‘verradjaht’
terugkwamen uit het Oosten, van daar allerlei raars in opvatting en leven medenemend,
zoo zegt de auteur, die blijkbaar moderne toestanden met de oude verwart. De
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helft van het boek, waarin wordt aangedrongen op litteraire ‘Annäherung an den
Osten’ zoowel als aan België, had zonder schade ongeschreven kunnen blijven; de
andere helft doet bepaald schade aan de voorstelling, die men zich van onze
beschavingsgeschiedenis maken kan.
P.J.B.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende boekwerken:
Dr. A.H. de Hartog. Noodzakelijke aanvullingen tot Calvijn's Institutie I.
Amsterdam. A.H. Kruyt.
A.E. Thierens. Reïncarnatie en Karma. 's Gravenhage. N.V. Electr. drukkerij
Luctor et Emergo, 1911.
Mr. H. Bijleveld Jr. Coöperatie. (Christendom en Maatschappij IV. 6). Utrecht.
G.J.A. Ruys, 1912.
Sancta Melania de Jongere. Naar de uitgave van kardinaal Rampolla vrij bewerkt
door B. Teresia Pia Wasklewicz van Schilfgaarde. Leiden. J.W.v. Leeuwen.
Het Jaar der Dichters 1912, samengesteld door J. Greshoff. Den Haag. Dickhoff,
1912.
Helen Keller. Het lied van den steenen muur, vertaald door P.H. Hugenholtz
Jr. Amsterdam. Van Holkema en Warendorf.
Catalogus van boeken in Noord-Nederland verschenen van den vroegsten tijd
tot op heden, IV. Rechts- en Staatswetenschappen. Den Haag. Mart. Nijhoff,
1911.
H.F. Wirth. Hervorming en wedergeboorte. Ned. Drama. Amsterdam. Holkema
en Warendorf, 1911.
Joh. W.A. Naber. De opleiding onzer meisjes en het rapport van de
Staatscommissie voor de reorganisatie van het onderwijs. Groningen. Römelingh,
1911.
Anna J. Jungmann. De ontwikkeling van de meisjesvakopleiding in Nederland,
No. 17 der Goedkoope uitgaven. 's Gravenhage, 1911.
Mr. J.P.W.A. Smit. Het Brabantsche jachtrecht vóór de regeering van Karel den
Stouten. Amsterdam. Van Langenhuysen, 1911.
Jaarboek der vereeniging voor Nederl. Luthersche kerkgeschiedenis. Amsterdam.
Ten Brink en de Vries, 1911.
H.Th. Chappuis. Napoleon. 2de omgewerkte druk, door H.Th. Chappuis en
A.H.P. Blauw. Alkmaar. Kluitman, 1911.
F.W. Foerster. School en Karakter, vert. door Titia van der Tuuk, met inleiding
van Dr. J.H. Gunning Wz. Zwolle. Ploegsma, 1911.
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[Tweede deel]
De revolutie van de negentiende eeuw in Engeland en hare
constitutioneele problemen
Door Mr. Van Idsinga.
Sinds eeuwen is op het continent de lof gezongen van de Engelsche staatsinstellingen
en sedert meer dan 150 jaren heeft men in verschillende landen gestreefd om in
meerdere of mindere mate het Britsche staatsbestel als voorbeeld te nemen bij de
hervormingen van eigen constitutie.
In de voornaamste plaats had men gewoonlijk daarbij het oog op het parlement,
en hoewel deze instelling geroemd werd om de vruchten die zij afwierp, trokken
toch in de gangbare voorstellingen slechts weinige wetten uit de rijk voorziene
Engelsche statuterolls de bijzondere aandacht - een gewone uitzondering was de
habeas corpus-akte.
Wat in deze beschouwingen meestal geprezen werd, was aan den eenen kant de
groote deelneming van de burgers aan de publieke zaak en aan den anderen kant de
groote mate van wettelijk gewaarborgde vrijheid, waarvan de bijzondere persoon burger of vreemdeling - in dat land genieten kon.
Dat er tusschen beide een nauw verband bestond was
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onmiskenbaar; voor velen schenen zelfs beide dingen bijna identiek, maar, waar het
onderscheid goed in het oog werd gehouden, werd het verband meestal op deze wijze
uitgelegd, dat het recht van den burger om deel te nemen aan de verkiezingen voor
het legislatief orgaan van zelf de bescherming te weeg bracht welke zijne persoonlijke
vrijheid genoot. Waarom dit gevolg niet verkregen werd in andere landen, waarom
- bijv. in Frankrijk - de uitkomst veeleer was tyrannie en vrijheidsberooving, scheen
een vraag die slechts weinigen de moeite van een grondig onderzoek waardig keurden,
en indien daarop de aandacht werd gevestigd scheen de leer der trias politica, die
geacht werd in Engeland in al haar zuiverheid te worden toegepast terwijl zij in
andere landen werd miskend, een bevredigend antwoord te geven.
Aan deze oppervlakkige beschouwingen der Engelsche constitutie hebben de
geschriften van Gneist voor goed een einde gemaakt. Hij heeft in een helder licht
gesteld, dat indien die constitutie inderdaad veel goeds bevatte, veel dat voor het
continent navolgenswaard was, indien zij voor het volksleven in het algemeen en
tevens voor de bijzondere vrijheid zulke gunstige resultaten heeft opgeleverd, dit
niet moest worden toegeschreven aan de onmiddellijke deelneming van de burgers
aan de verkiezingen voor een der Huizen van het Parlement - dat dit veeleer de
achilleshiel was der gemoderniseerde instellingen - noch ook aan de toepassing van
de leer der trias politica waarvan in Engeland weinig te bespeuren viel, maar dat het
goede te danken was aan het Selfgovernment, d.w.z. aan de deelneming der burgers
in de gemeenten des lands aan het plaatselijk en dagelijksch bestuur van de publieke
zaak en hunne medewerking aan de uitoefening der rechtspraak; en dat indien het
Parlement iets heeft bijgedragen om dit goede te bevorderen, dit te danken is aan de
omstandigheid dat het zelf de vrucht is van dit Selfgovernment, dat het zelf op de
instellingen hiervan is opgebouwd.
Gneist was niet de eerste om de opmerkzaamheid op
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deze grondslagen der Engelsche constitutie te richten - ook in Engeland zelf was dit
reeds geschied o.a. door Toulmin Smith - maar niemand vóór hem had door zulk een
diepgaand en omvangrijk détailonderzoek als waarvan zijne geschriften blijk geven,
de zaak in zulk een helder licht geplaatst. Hierdoor heeft hij ook de aandacht getrokken
tot de Engelsche wetgeving zelve en den stoot gegeven tot onderzoekingen op dit
gebied, welke geleid hebben om op sommige punten meer dan vroeger die wetgeving
tot voorbeeld te nemen, althans te raadplegen, wanneer het er op aan kwam
gelijksoortige legislatieve maatregelen op het continent tot stand te brengen. Om
deze reden is niet alleen hetgeen geschiedt met de constitutioneele instellingen in
Engeland, maar ook de vraag, welke geest de wetgeving in dat land doortrekt, thans
meer dan ooit een punt van gewicht voor ons geworden. In dit opstel beperk ik mij
echter tot de constitutioneele vraagstukken, in den engeren zin des woords.
Wat in mijn oog aan de beschouwingen van Gneist een bijzondere waarde geeft,
is de omstandigheid, dat hij zich daarbij ontvankelijk heeft getoond voor het inzicht
dat er een hemelsbreed verschil bestaat tusschen de maatschappij (anglice: ‘society’)
en de gemeenschap (anglice: ‘community’), die men ook den Staat noemt; een inzicht
waarvoor reeds vroeger enkele Duitsche philosophen de oogen hadden geopend,
maar waarvan Gneist, naar het mij voorkomt, de eerste is geweest de juiste portée
te begrijpen bij den opbouw van de instellingen voor bestuur, rechtspraak en
wetgeving, en bij de verklaring harer werking. Natuurlijk heeft het niet ontbroken
aan tegenspraak en critiek op zijne voorstellingen, en ik mag niet verhelen, dat hij
in zekere opzichten ook mijns inziens heeft misgetast. Bijvoorbeeld waar hij te veel
nadruk heeft gelegd op het verband dat door het Selfgovernment tusschen de
gemeenschap (den Staat) en de maatschappij (Gesellschaft) zou worden geschapen;
- dit verband toch zal altijd bestaan en is onvermijdelijk. De groote ethische waarde
van het Selfgovernment ligt echter juist, zooals
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Gneist zelf heeft aangetoond, in de omstandigheid dat het, niettegenstaande dit
verband, den nadeeligen invloed der maatschappelijke bewegingen zooveel doenlijk
beperkt; dat het tegenover de maatschappelijke begeerten en neigingen, welke steeds
gericht zijn op egoïstische belangen of eenzijdige doeleinden van sociale kringen,
de maatschappelijke tweedracht in haar oorsprong, in het gemoed van den burger,
bedwingt en dáár de eischen en behoeften der allen omvattende gemeenschap krachtig
doet spreken, zoodat ze, meer dan anders het geval is, tot motief worden van des
burgers inzichten en gedragingen (public spirit). Vervolgens geloof ik ook dat hij,
misleid door de richting welke de wetgeving in de 18e eeuw had ingeslagen, te veel
het corporatief - gemeentelijk - element in het Selfgovernment uit het oog heeft
verloren, iets dat beter door Toulmin Smith op den voorgrond is gebracht.
Doch ook in andere opzichten werd op de leer van Gneist een critiek uitgeoefend
die niet van allen grond ontbloot was; er gingen stemmen op om te waarschuwen
tegen het al te groote optimisme waarvan zijne voorstellingen schenen te getuigen,
stemmen die de aandacht vestigden op de verbasteringen der Engelsche inzettingen,
op de onmiskenbare gebreken en misbruiken welke aan de praktijk daarvan kleefden
- ik denk hier voornamelijk aan het werkje van Bucher, der Parlementarismus wie
er ist; - doch de meest schrilgekleurde beschrijvingen van de fouten en zwakheden
van hetgeen toch niet meer dan onvolmaakt menschenwerk kon zijn, vermocht in de
19e eeuw den indruk niet weg te wisschen, dat er in de Engelsche instellingen en
haar practijk iets voortreffelijks was te vinden 't welk continenteele constituties en
bestuursorganisaties te vergeefs trachten te bereiken.
Is dit in de 20ste eeuw nog altijd het geval?
Het is mogelijk dat zij, die in Engeland zelf leven, de gelegenheid hebben op te
merken, dat veel van het goede, trots den schijn van het tegendeel, bewaard blijft,
en dus de hoop kunnen koesteren, dat dit goede, wanneer de reactie intreedt, zich
weder zal doen gelden; maar voor
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hem, die van de overzijde van het Kanaal den gang van zaken gadeslaat, schijnt het
alsof alles wat in de oude constitutie werd gewaardeerd het een na het andere
onherroepelijk wordt prijsgegeven.
In elk geval - hetzij men het betreure of dat men het toejuiche - het is niet te
loochenen, dat er in Engeland een revolutie plaats vindt, welke onze houding ten
aanzien der Engelsche instellingen van zelf wijzigen moet.
Ik denk hier in de eerste plaats aan de politieke instellingen, doch voor hen die
met aandacht de geestesstroomingen in Engeland volgen, behoeft het nauwelijks
opgemerkt te worden, dat de revolutie zich niet tot deze instellingen beperkt; dat
gaandeweg ook de zeden en de leerstellingen, welke het ethische leven des volks
beheerschen, tot in haar diepsten grond worden aangetast. Tot in haar wortel
beschouwd is de gansche beweging één in oorsprong en gevolg, maar ik wensch mij
te beperken tot de politieke instellingen en vraagt men dan wat te dier zake de
voornaamste karaktertrek is van de beweging, dan geloof ik, met Gneist, hem hierin
te moeten zoeken dat alles - zoowel de instellingen zelve als de opvattingen, volgens
welke haar bouw en praktijk worden geregeld - wordt gesocialiseerd; d.w.z. dat de
maatschappij wordt geschoven in de plaats die de gemeenschap moest innemen,
waardoor deze in allerlei verbrokkelingen uit één valt en ten slotte geheel zal
verdwijnen - hetgeen op zedelijk gebied beteekent: reine anarchie, op rechtsgebied:
overheersching van den sterkste of den sluwste. Alles wordt beschouwd, beoordeeld
en opgebouwd uit een maatschappelijk oogpunt; de waarde wordt gemeten naar het
vermeende belang, voordeel of genot eener maatschappelijke groep of klasse. En
zoo sterk beheerscht deze overweging aller gedachten, dat elke methode, mits zij
maar naar het maatschappelijk doel voert, bruikbaar wordt geacht. In geen periode
der geschiedenis heeft wellicht op onbeschaamder wijze dan thans in de politiek de
regel gegolden, dien men vroeger den Jezuieten verweet: het doel heiligt de middelen.
Noch de constitutioneele instellingen in engeren zin noch de bestuursorganisatie
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behoeven in dezen gedachtengang te voldoen aan algemeene objectieve eischen; ze
worden vervormd, verwrongen, zoo noodig geheel ter zijde geschoven en vervangen,
enkel en alleen om eenige maatschappelijke velleïteit te dienen, en zelfs de rechter
wordt niet meer geëerbiedigd indien hij het waagt een vonnis te vellen dat ten nadeele
strekt van maatschappelijk uitverkorenen.
Hiermede gaat gepaard wat men de democratiseering der instellingen noemt. In
de plaats der oude constitutioneele monarchie komt een zoogenaamde democratie,
of liever men tracht het voor te stellen alsof dit reeds gebeurd ware. Niet omdat de
democratie per se zulk een socialiseering van instellingen en opvattingen met zich
zou medebrengen - integendeel, een ware democratie is logisch daarmede niet
vereenigbaar1) - maar omdat de socialiseering de democratische theorie gebruiken
kan om den gang van zaken in hare richting een glimp van rechtvaardiging te geven:
men eischt in naam van het Volk wat men voor zichzelf bestemmen wil.
‘Wat het Volk wil, moet wet zijn en zooals het Volk het wil, moet de wet worden
toegepast’ - dat is de doctrine die men luidkeels verkondigt, maar men denkt er
stilzwijgend bij (en zelfs niet altijd stilzwijgend) ‘ik zeg wat het Volk wil, want ik
ben het Volk’2). Dit is in het kort de doctrine van elke groep die in den strijd om de
stembus als vrucht der ochlocratie naar voren treedt en zich meester maakt van de
organen van het publiek gezag.

1) Dit wordt door ernstige democraten ingezien en erkend; bijv. door Prof. Dr. Hilty, in zijn
Studien, Bern 1905 p. 88, noot: ‘Nun kehren wir wieder allmählig zur Vertretung der “Stände”
zurück, die man jetzt “Interessenvertretung” nennt. Mit diesem Begriffe der
Interessenvertretung... befinden wir uns auf einem Abwege’... ‘die Gesetzgebung und oberste
Verwaltung musz von Personen ausgeübt werden, welche die Gesammtheit des Volkes und
die Gesammtinteressen desselben in erster Linie vertreten, nicht diejenigen engerer Kreise.’
Dit, vervolgt hij, behoort tot ‘die Grundbedingungen einer wahren und gedeihlichen
Demokratie, ohne die sie dem Zufall preisgegeben ist.’
2) Zelfs een man als Lord Morley heeft geen bezwaar te zeggen: ‘the poorest and most numerous
class is the People.’
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Alles wat de toepassing van deze leer vergemakkelijkt moet worden bevorderd: een
strenge partij-discipline; de mandaattheorie; een gecentraliseerd bestuur; een
bureaucratisch functionarisme; een bij elke nieuwe ‘sociale’ wet sterk aangroeiend
bezoldigd beambtendom; - alles daarentegen wat die toepassing in den weg staat of
belemmert moet verdwijnen of zooveel mogelijk worden ingeperkt: zoo goed als
geen discussie in het parlement; geen tweede kamer in dat parlement naast de
volksvertegenwoordiging; zoo weinig mogelijk regeling bij de wet, zooveel mogelijk
overlaten aan de decreten van het centraal bestuur; geen vertrouwen in de vrije
organen van het zelfbestuur; geen contrôle door een onafhankelijke rechtspraak1).
In al deze uitingen van éénzelfde streven vindt men, behalve in de laatste en in
het éénkamerstelsel, niets dat met de ware democratie harmonieert. Integendeel, het
gaat alles er vlak tegen in.
De ware grondslag voor een democratische regeering ontbreekt in dien
gedachtengang nagenoeg geheel. Aan elke vrije maatschappelijke groepeering wordt
het woord geschonken om haar zaak te dienen en de gelegenheid verschaft om op
antagonisten stemmen in het kapittel te veroveren, maar de volksgemeenschap zelve
- die heet te heerschen - komt niet aan het woord; zij telt te nauwernood meê en elke
ernstige poging om haar een organisatie te geven, waardoor zij omtrent hare zaak
zich een oordeel zou kunnen vormen en het zou kunnen uitspreken, wordt nagelaten
omdat zulk een organisatie voor de maatschappij

1) ‘It is the change from the subject's freedom against tyranny by the Executive Government,
through access to independent courts of law, to the subject's helpless and unconstitutional
subjection to a bureaucratic Executive, without (in the Lord Justice's words) “appeal to any
Court.” A more profound destruction of liberty it is difficult to conceive; for the independence
of our Courts and the subject's untrammelled right of appeal to them lies at the very root of
our constitutional freedom’... And it is this bulwark which is being slowly undermined’. (E.
Williams, The Courts and the Executive, in Nineteenth. C. Dec. 1911). En deze ondermijning
zou zich sneller uitbreiden, indien zij niet bij de Lords eenige tegenkanting ontmoette. (Zie
de rede van Lord Cawdor in the H. of L. 30 Nov. 1909).
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ongemakkelijk en lastig zou zijn, terwijl de ‘democratie’ toch niet veel meer is dan
een leus voor den vaak. Wijdt men zijne gedachten aan eenige organisatie welke het
huidige, hoe langer zoo minder bevredigend, systeem zou kunnen vervangen, dan
vervalt men van zelf weer in een organisatie van maatschappelijke kringen of
belangen, de eenige trouwens waarvan men wegens het daaraan verbonden
persoonlijke voordeel kans heeft meer dan sporadische medewerking te kunnen
vinden. Ten aanzien der gemeenschap daarentegen schijnt het 't ideaal te zijn, dat de
betrekking tusschen haar en de burgerij zich oplosse in het storten van eenige
belastingpenningen (liefst door een kleine minderheid) en het inleveren, van tijd tot
tijd, van een stembiljet (liefst door een groot aantal). En zelfs hierbij wint de opvatting
veld, dat tegenover deze lasten een zeker persoonlijk voordeel of voorrecht staan
moet: worden de belastingpenningen besteed voor iets dat den belastingschuldige
bijzonderlijk mishaagt, dan gevoelt hij zich gerechtigd die te weigeren (passive
resistance); brengt men zijn stem uit, dan verlangt men daarvoor ook een eigen
vertegenwoordiger voor zijn persoonlijk gevoelen of bijzonder belang (proportional
representation). In zulk een gedachtengang is het een overwonnen standpunt te
gelooven aan den plicht om de gemeenschap te dienen zonder daarvoor belooning
te ontvangen; - iets dat trouwens schadelijk is voor de maatschappelijke belangen,
daar deze het best gediend worden door onzelfstandige vertegenwoordigers.
In de kringen waar men zich de maatschappelijke verhoudingen uitsluitend of
voornamelijk door economische belangen beheerscht denkt, sluit deze
maatschappelijke beschouwingswijze zich natuurlijk ten nauwste aan bij de
materialistische richting op philosophisch en ethisch gebied, maar zij is volstrekt
niet hiertoe beperkt, - in Engeland misschien nog minder dan elders. Ook de meest
religieuse richtingen zijn daar - evenals hier te lande - die beschouwingswijs toegedaan
of laten zich door haar medesleepen, om met hare methode doeleinden van min of
meer geestelijken aard te bereiken.
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Omgekeerd oefenen de gevolgtrekkingen, waartoe de maatschappelijke
beschouwingswijs op politiek terrein leidt, een wisselingsche werking uit op de
gedragingen in het sociale leven zelf. Wanneer een maatschappelijke groep meent
op grond van haar aantal te mogen eischen, dat in het politieke leven haar wil of haar
inzicht of haar belang een overheerschende rol spele, waarom zou zij dan niet
onmiddellijk in het maatschappelijk leven zelf, waar het haar mogelijk blijkt, door
de macht van het aantal, dien wil, dat inzicht of dat belang als hoogste wet doen
gelden? Zoo verklaart zich hoe gaandeweg aan den eenen kant ontstaat een neiging
tot sociale tirannie, waarvoor zelfs het publieke gezag soms uit den weg gaat (als in
Frankrijk), aan den anderen kant een gevoel van ongebondenheid tegenover alle wet
of afspraak die aan de meerderheid niet welgevallig is1).
Het gevolg van dezen geestestoestand is een ‘social unrest’, waarover men in
Engeland algemeen klaagt en bezorgd is, zonder dat iemand het uitzicht vermag te
openen op een bevredigende oplossing in de naaste toekomst.
Hoe is nu het verloop geweest van deze revolutie?
Het hoofdmoment in de beweging is de verschuiving van den onderbouw van het
Parlement. Niet alleen van de Commons. De wijze waarop de Lords in de laatste
eeuw zijn gerecruteerd heeft het karakter van het Hoogerhuis

1) ‘Indeed, it seems almost to be accepted as an axiom that a Trade Unionist can do no wrong.
A Trade Unionist should be above the law, and a Trade Unionist should never be expected
to keep his bargain. This is a sad descent from the old high principle which animated Trade
Unionists of the last generation’, zegt de heer W.T. Stead in de Rev. of Rev. van Febr. '12,
blz. 151, onder het hoofd ‘An irresponsible tyranny’, en wanneer hij tot zulke ontboezemingen
wordt gebracht kan men begrijpen dat het verschijnsel onrustbarend wordt. Van de
contractbreuk der mijnwerkers in South Wales bij de thans ingetreden staking wordt dan ook
bijna geen notitie genomen, - 't is maar een kleinigheid! - en, wanneer mijneigenaren daartegen
een protest doen hooren, heet het dat ‘they insist pedantically on their 1910 agreement’ (Daily
Chronicle).
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aanmerkelijk gewijzigd en zijn politiek prestige niet bevorderd.
In de plaats van den politieken onderbouw van beide Huizen, heeft men een
socialen onderbouw gesteld.
Dit geschiedde reeds eenigermate in 1832, maar toen slechts in dezen zin, dat de
sociale inwerking, welke reeds in 18e eeuw (natuurlijk in andere vormen dan thans1))
zeer merkbaar was geworden, niet werd afgewend; êer als van zelf sprekend werd
aanvaard, hoewel in een andere bedding geleid.
Een hervorming van den onderbouw van het Parlement kon in het begin der 19e
eeuw niet langer uitblijven, - de redenen hiervan te bespreken zou ons te ver van ons
onderwerp voeren - maar de wijze waarop men daarbij te werk ging, ook de
vooropstelling van de parlementaire hervorming vóór de reorganisatie der gemeenten,
maakte dat hetgeen had kunnen zijn verlangd als een aloude plichtsvervulling der
nieuwe en beter georganiseerde gemeenten tot stand kwam als een nieuw persoonlijk
recht van een zeker aantal kiezers. Het gevolg hiervan was dat wat de vrucht had
moeten zijn van de laatste der evengenoemde hervormingen, nl. de reorganisatie der
gemeenten, en dan den gemeenten in den schoot had moeten vallen, nu werd
beschouwd en aanvaard als de rechtmatige vordering van een maatschappelijke
klasse, nl. van de in het Selfgovernment minst getrainde of daaraan meest ontwende
stedelijke bourgeoisie.
De daarop volgende herzieningen van het kiesrecht, zoowel de uitbreidingen van
de kiezersmassa (the electorate) in 1868 en 1884 als de verandering van de
kiesdistricten

1) Bijv. de rechtstreeksche omkooperij der kiezers; thans koopt men hen groepsgewijs om met
beloften van voordeelige maatrègelen. Men leze echter in William Pitt and National Revival,
J. Holland Rose (Londen 1911) p. 169 env. hoe Wilberforce in 1784 werd gekozen tot lid
van het parlement en men zal het groote verschil beseffen tusschen voorheen en thans in den
geest der instellingen. Zulk een spontane uiting, niet van een groep of partij, maar van de
vereenigde kiezers bij de keuze van een afgevaardigde is in het huidige verkiezingssysteem
niet denkbaar.
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in 1885, werden dan ook van dit sociale oogpunt uit beschouwd, beoordeeld en tot
stand gebracht.
Uit deze opvatting nu vloeien vier voorname logische consequenties, welke zich
reeds in Engeland (en elders) baan hebben gebroken of zich als onvermijdelijke
hervormingen van de naaste toekomst aankondigen, te weten:
de mandaattheorie;
1o.
afschaffing van het Hoogerhuis, althans aanmerkelijke inkrimping van zijne
2o.
bevoegdheden;
willekeurige indeeling der kiesdistricten en proportioneele
3o.
vertegenwoordiging;
algemeen stemrecht, ook voor vrouwen.
4o.
(1). In de middeneeuwen werd de maandaattheorie algemeen gehuldigd en
toegepast; zij harmonieerde geheel en al met de zuiver sociale opvattingen van dien
tijd. Maar naar mate in Engeland betere opvattingen omtrent de organische eenheid
der volksgemeenschap en van het karakter der volkskamer als vertegenwoordiger
dier eenheid veld wonnen, verdween die theorie van lieverlede. Het meer moderne
begrip van de verhouding tusschen den afgevaardigde en zijne constituenten drukte
men in dier voege uit, dat hij, hoewel door een bepaalde gemeente afgevaardigd,
toch het geheele land zelfstandig vertegenwoordigde. Deze uitdrukkingswijs is niet
volkomen juist, want de afgevaardigde vertegenwoordigt rechtens zelf niemendal;
hij is eenvoudig lid van een college, en het is alleen dit college, dit lichaam, dat iets,
nl. het volk, vertegenwoordigt. Men bedoelde het echter goed.
Met de inwerking van sociale invloeden op de staatsinstellingen in de 18e eeuw
verschijnt de mandaattheorie wederom ten tooneele. Zij vond echter algemeene
bestrijding, o.a. in de bekende rede van Burke aan de kiezers van Bristol. Maar het
was een veeg teeken dat hij het noodig vond haar te bestrijden. De liberale richtingen
van de 19e eeuw aanvaardden de theorie niet, doch met de verspreiding van de sociale
opvattingen der staatsinstellingen (waaraan die richtingen zich wèl schuldig maakten)
kroop zij van zelf in de politieke zeden en thans is zij een
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gemeengoed geworden van alle richtingen, zelfs van de twee groote politieke partijen.
Inderdaad is zij een onmiddellijke en onvermijdelijke consequentie van de
maatschappelijke opvatting van het kiesrecht. Wordt dit recht niet verlangd als een
plicht om voor het geheel te zorgen, maar als een middel voor willekeurige
maatschappelijke groepen om voor haar eigen belangen en inzichten op te komen
en die, met behulp van het staatsgezag, te bevorderen, dan spreekt het van zelf dat
zulke groepen onzelfstandige vertegenwoordigers behoeven, die niet alleen op de
hoogte zijn van hare belangen en inzichten, maar ook eenige zekerheid bieden dat
zij naar den zin der groep zullen handelen. Nu en dan gaan eenige stemmen hier
tegen op, maar in werkelijkheid gedragen zich allen, zelfs zij die voorgeven de theorie
te verwerpen, naar de leer daarvan, eenvoudig omdat een andere houding hen in strijd
zou brengen met het geldend systeem der verkiezingen. Evenwel, de theorie is zelf
in volslagen strijd met het karakter van eene, het geheel vertegenwoordigende en
vrijelijk overleggende en beraadslagende, vergadering en kan dus in zulk een
vergadering slechts cum grano salis worden toegepast1). Dit redt eenigermate de
vrijheid der afgevaardigden, maar ten koste der politieke oprechtheid; de strekking
blijft evenwel deze vrijheid zooveel mogelijk in te perken, de beraadslaging te maken
tot een comedievertooning en de leden te verlagen tot stemmachines. Het instrument
waarmede dit wordt bewerkt is de partij-discipline en de gestrengheid hiervan is in
Engeland opgevoerd tot een hoogte, die eenvoudig weerzinwekkend is. Thans begint
zich gelukkig eenig verzet daartegen te openbaren2).

1) Ook de positie van een oppositie in the House of Commons is in deze theorie zeer zonderling.
Zij erkent het recht van the electorale (d.w.z. van de meerderheid) om het mandaat te geven,
en toch blijft zij zich daar tegen verzetten! Eigenlijk zijn het alleen de Lords die de
mandaattheorie ernstig opvatten.
2) Ik wijs bijvoorbeeld op het werkje van H. Belloc en C. Chesterton, The Party System. Ik
acht het uitgangspunt verkeerd en het bevat scheeve en overdreven voorstellingen, doch ook
zeer veel waars over het partijwezen.
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Nog in andere opzichten heeft de huldiging en toepassing van de mandaattheorie, of
van de opvatting waarop zij berust, ernstige gevolgen voor de werking der Engelsche
constitutie; zij brengt een wijziging te weeg in de positie van den Koning en van het
Hoogerhuis.
(2). Aanvaardt men die theorie dan ligt het voor de hand om elke meer dan
vormelijke contrôle over de uitvoering van het gegeven mandaat, buiten het
vertegenwoordigend lichaam af te wijzen. Het vetorecht van een Hoogerhuis kan
zeker daarnaast niet blijven bestaan; dit Huis toch is evenzeer als de afgevaardigden
aan het mandaat gebonden, althans waar van zulk een mandaat van de meerderheid
van ‘the electorate’ duidelijk blijkt.
Vroeger waren reeds stemmen opgegaan om deze meening te verkondigen, maar
zij verkreeg meerder gezag toen de leider van een der groote partijen, zelf lid van
het Hoogerhuis, Lord Salisbury in 1884 haar in een rede buiten het Parlement
voordroeg1). Korten tijd daarna herhaalde hij deze stelling in het Hoogerhuis zelf en
sedert dien mag men aannemen, dat meer dan één besluit van dat Huis daarop gegrond
is geweest. Bedriegt mijn geheugen mij niet, dan was dit echter tot 1906 slechts het
geval ten aanzien van wetsontwerpen die voor verwerping in aanmerking kwamen
omdat het twijfelachtig scheen of ze wel door het publiek belang werden gevorderd
of omdat misschien daarbij niet in alle opzichten de billijkheid was betracht, maar
in genoemd jaar - een zeer gewichtig jaar voor de revolutionaire beweging in
Engeland2) - besloot het Huis klaarblijkelijk op grond van de mandaattheorie

1) Reeds vroeger had hij, evenals Lord Cairns, zich in zijn adviezen op dit standpunt geplaatst.
2) In het jaar 1906 schijnt de traditie, die tot nu toe als een rem had gewerkt, totaal versleten.
Een nieuw geslacht met gansch andere opvattingen is aan het woord. Niet alleen dat het
Hoogerhuis op zeer frappante wijze de mandaattheorie huldigde, in dat jaar verschijnen ook
de werklieden als maatschappelijke groep (van klasse mag men niet spreken want niet alle
werklieden behooren daartoe) met een eigen vertegenwoordiging in het Lagerhuis om daar
hun eigen bijzondere belangen te bevorderen (the Labour Party); in dat jaar toont de Regeering
op onmiskenbare wijze hare onderworpenheid aan dit systeem en hare afhankelijkheid van
die groep door de indiening van the Trade Disputes Bill; in dat jaar begint men ook ernst te
maken met de bestrijding van het vetorecht der Lords. Men leze bijv. art. 3 van de Trade
Disputes Act, dat de vrijheid schept ‘to induce some other person to break a contract’. De
officiëele aanteekening in margine klinkt zelfs ironisch. ‘Removal of liability for interfering
with another person's business, etc’. De cetera zijn: ‘the trade or employment, or the right
of some other person to dispose of his capital or his labour as he will’.
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een wetsontwerp (the Trade Disputes Bill) te aanvaarden, dat strekte om, in het
vermeende belang van een zekere klasse, een tegen de rechtsovertuiging
indruischenden ommekeer te brengen in het geldende recht. Hierna was er nog maar
één stap meer te doen, nl. de stelling van Lord Salisbury neêr te leggen in een motie
van het Huis. Dit geschiedde in 1909 in de vermaarde motie van Lord Lansdowne
bij de behandeling van the Finance Bill.
De gedachte die hieraan ten grondslag ligt vindt de heer Balfour zoo fraai, dat hij
daarin zelfs de voornaamste taak zoekt van een Hoogerhuis, nl. er voor te waken dat
geen belangrijke wettelijke maatregel tot stand kome vóór dat deze maatregel in een
mandaat van ‘the electorate’ worde verlangd. En hij meent (vrij naief naar het mij
voorkomt) dat dit zeer wel te rijmen is met de democratische strooming waarmede
hij gaarne medegaat.
De radicale elementen in Engeland zijn het echter niet met hem eens en worden
ook volstrekt niet tevreden gesteld door de hierboven geschetste tegemoetkomende
houding van het Hoogerhuis. M.i. terecht niet; want in die houding, hoe welwillend
ze schijnen moge jegens de mandaattheorie, schuilt een pretensie aan de zijde der
Lords, die aan den democratischen kant moeilijk kan worden geduld, de pretensie
nl. van te mogen beslissen wat de inhoud is van het mandaat en of dit door de
Commons is uitgevoerd; althans dit weer twijfelachtig te mogen maken na een
beslissing van de Commons zelven. Dit toe te staan aan een Hoogerhuis, samengesteld
als the House of Lords, is wat veel gevergd van ware democraten. Bovendien is het
zeer begrijpelijk dat dezen verder willen gaan en aandringen op
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geheele afschaffing van dat Huis. Met eenige opportunistische drogredenen moge
men het tweekamerstelsel in een democratie kunnen goed praten, wie de zaak uit
een beginseloogpunt wil beschouwen moet erkennen, dat in een welgeordende
democratie het volk slechts in één lichaam kan worden vertegenwoordigd en dat aan
dit lichaam dan het hoogste gezag moet worden toegekend, d.w.z. dat zijne besluiten
niet weder onder contrôle van een ander lichaam mogen worden gesteld. De leiders
der groote partijen schrikken echter voor deze gevolgtrekking terug, eensdeels omdat
de democratie toch eigenlijk maar een holle theorie is, een praatje voor den vaak, en
het eigenlijk te doen is om een groepen- of klassen-vertegenwoordiging waarin
misschien een tweede kamer niet misplaatst is; anderdeels omdat een voorstel tot
afschaffing van the House of Lords te veel ontsteltenis en ontstemming in den lande
zou verwekken, al toont het publiek zich vrij onverschillig waar het er op aan komt
de bevoegdheden van dat Huis in te krimpen.
Daarom schijnt het wijzer zich met dit laatste te vergenoegen, te meer omdat men
kans ziet het zóó in te richten, dat het onder zekere omstandigheden (en juist ten
aanzien van gewichtige maatregelen als bijv. het wetsontwerp betreffende Home
Rule) toch zal zijn alsof er geen Hoogerhuis meer bestaat.
Intusschen lijkt het een bespotting van de hoog opgehemelde democratie het Huis
in zijn historische gedaante te laten voortbestaan, en daarom doet men het van alle
kanten voorkomen of men zijne hervorming begeert om er een meer ‘democratischen’
grondslag aan te geven. Het mag echter betwijfeld worden of deze ijver zelfs aan de
zijde der Unionisten wel ernstig gemeend is. Niemand weet wat zulk een hervormd
Hoogerhuis zal zijn, behalve dat het hoogst waarschijnlijk een sterker politieke positie
zal innemen, en dat is juist wat geen der partijen voor zich als partij wenschelijk
acht. Of het land daarmede gebaat zou zijn, is een andere vraag, maar dat is te
nauwernood eenige overweging waard. Voor het partijwezen in
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zijn tegenwoordigen vorm is het noodig, dat the House of Commons (eigenlijk gezegd
dat de partij door middel van the House of Commons) domineere. Van daar dat beide
groote partijen zich wel kunnen vereenigen omtrent de wenschelijkheid om de
bevoegdheden van de Lords te beperken; zij verschillen slechts omtrent den omvang
der beperking.
Algemeen schijnt men het er over eens te zijn, dat het Hoogerhuis niets te zeggen
moet hebben over ‘money bills’1). Dit is reeds een stap verder dan men in de 19e
eeuw meende te mogen gaan (toen men slechts het recht van amendement ten aanzien
van zulke wetsontwerpen aan het Huis betwistte), maar de Parliament Act van 1911,
die thans de bevoegdheden van het Hoogerhuis regelt met betrekking tot die van the
House of Commons2), gaat veel verder.
Zij bepaalt ook dat een gewoon wetsontwerp3), het-

1) Omtrent de vraag, wat eigenlijk een ‘money bill’ is, bestaat groot verschil van gevoelen.
Daarom was het noodig daarvan een omschrijving te geven in de wet en een autoriteit aan
te wijzen, die moet beslissen of een wetsontwerp al of niet onder de omschrijving valt. Dit
was een twistpunt tusschen de Regeering en de Lords. De wet wijst nu den Speaker als
zoodanig aan, die, in overleg met twee leden van het Lagerhuis, beslist. Wanneer men de
omschrijving leest dan wordt men getroffen door het stelsellooze daarvan. Het moet voor
ieder duidelijk zijn dat er een hemelsbreed onderscheid bestaat tusschen de regeling van de
uitgaven uit reeds gevestigde bronnen van inkomsten en de invoering van nieuwe belastingen,
en dat op den grondslag van deze onderscheiding wel een afbakening van den werkkring
van beide Huizen zou kunnen worden vastgesteld. Indien het Hoogerhuis iets te zeggen moet
hebben over wetsontwerpen, dan zal het wel moeten zijn over wetsontwerpen die nieuwe
belastingen invoeren. Van zulk een onderscheiding is echter in de Parliament Act geen sprake.
Dat komt in de kraam der partijen niet te pas. Onder voorgeven dat het te doen is om the
House of Commons te doen domineeren, strekt de regeling inderdaad om de beschikking
over de beurzen der ingezetenen geheel en al in handen te geven van de domineerende partij
in dat Huis. Beide partijen zijn natuurlijk hierop gesteld.
2) De wet regelt ook den duur van een parlement en bepaalt die nu op 5 jaar.
3) Nl. public bills, met eenige uitzonderingen waarvan alleen vermeldenswaardig is een
wetsontwerp strekkende om den duur van het parlement te verlengen.
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welk in drie achtereenvolgende zittingen van het parlement door de Commons is
aangenomen, zonder toestemming van de Lords door de Koninklijke sanctie tot wet
kan worden verheven, mits het een maand vóór het einde der zitting aan het
Hoogerhuis is gezonden en er twee jaren zijn verloopen tusschen de tweede lezing
in de eerste zitting en de aanneming door the House of Commons in de derde zitting.
Met deze zonderlinge regeling vereenigen de Unionisten zich niet. Zij hebben er
zich bij neêrgelegd met het voornemen hare intrekking te bevorderen zoodra zij weêr
aan het bewind zullen zijn1); en zij zijn slechts - na eenige aarzeling - hiertoe
overgegaan omdat de Regeering dreigde, zoo zij niet toegaven, de meerderheid in
het Hoogerhuis kunstmatig te verplaatsen door de benoeming van een groot aantal
Peers van hare richting. Waren de Unionisten niet voor deze bedreiging gezwicht zooals sommigen onder leiding van Lord Halsbury verlangden - dan zou the House
of Lords voor goed tot een instrument in handen van de andere partij zijn gemaakt.
Bij de beoordeeling van deze gebeurtenis is het niet mogelijk de houding van den
Koning te dier zake geheel buiten beschouwing te laten. Alleen door zijne
toestemming, vooraf aan den maatregel waarmede gedreigd is geschonken, heeft de
bedreiging het gewenschte gevolg kunnen hebben. De vraag rijst of de Koning deze
toestemming had moeten of kunnen weigeren.
Misschien was Zijne Majesteit het eens met zijne Ministers, dat Hij constitutioneel
bevoegd was tot den maatregel, d.w.z. tot hetgeen de Duitschers zoo treffend noemen
een ‘Pairsschub’. In dit geval zou hem niet meer dan een ‘error in judgment’ kunnen
worden verweten. Of het inderdaad een dwaling was, is dan een vraag die, hoe
gewichtig ook voor de Engelschen, voor den Nederlandschen lezer slechts
academische waarde heeft2).
1) Dezer dagen verklaarde de leader in de Commons dat zij dit echter alleen zullen doen tegelijk
met een hervorming van het Hoogerhuis.
2) Ofschoon Lord Grey het in 1832 beweerde, waag ik het toch een absurditeit te vinden, dat
de Kroon de bevoegdheid om Peers te benoemen zou bezitten teneinde invloed te kunnen
oefenen op het oordeel, dat the House of Lords geroepen is uit te spreken. Het is m.i. luce
clarius, dat die bevoegdheid, evenzeer als de erfelijkheid der waardigheid, juist strekt om
de zelfstandigheid van de Lords te verzekeren, om het Hoogerhuis te kunnen versterken met
elementen die wegens hunne positie, hunne ervaring, bekwaamheid en karaktereigenschappen
waarborgen opleveren, dat zij zullen samenwerken tot het vormen van een even zelfstandig
als beraden oordeel; niet om een vooraf vastgesteld oordeel uit te spreken. Is dit zoo, dan is
natuurlijk een ‘Pairsschub’ inconstitutioneel. Dit wordt dan ook tegen May betoogd door
Prof. Hearn in zijn Government of England, p. 168 env. Hij concludeert: ‘In short, if it be
wrong to pack a House of Commons, it cannot be right to swamp a House of Lords.’ Het
denkbeeld is afkomstig van de Stuarts (Jac. II), maar het eerst toegepast in 1712. In 1832
heeft men, als nu, er mede gedreigd. Men beroept zich thans op deze antecedenten. De
omstandigheden van 1712 verschillen echter hemelsbreed van die van 1911. Bovendien is
de Minister van 1712, Lord Oxford, deswegen vervolgd en in zijne verdediging heeft hij niet
beweerd, dat de maatregel constitutioneel was; hij ontkende dat hij hem had aangeraden. De
omstandigheden van 1832 waren dezelfde als in 1911, behalve dat het toen gold een
wetsontwerp betreffende de samenstelling van the House of Commons terwijl het nu gold
een wetsontwerp betreffende het Hoogerhuis zelf. Men mag ook niet voorbijzien, dat Lord
Brougham, een van de Ministers die in 1832 de toestemming van den Koning hadden
verkregen, later verklaard heeft dat noch hij noch Lord Grey het zouden hebben gewaagd
daarvan gebruik te maken; zij hadden alle moeilijkheden minder geacht dan ‘to expose the
constitution to so imminent a hazard of subversion.’ Anson sluit zich (met eenig voorbehoud)
aan bij het betoog van Hearn. Dicey daarentegen verdedigt den maatregel, maar op grond
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Doch er is ook beweerd (wat wèl voor ons van beteekenis is), dat zelfs indien de
Koning persoonlijk overtuigd ware geweest van het inconstitutioneele van den
maatregel, Hij toch als constitutioneel vorst verplicht zou zijn geweest het advies te
volgen van zijne Ministers. Dit nu zou ik wenschen tegen te spreken. Ik meen dat
dan juist het tegendeel zijn plicht ware geweest.
Indien de constitutioneele monarchie zou medebrengen, dat de monarch onder
zekere omstandigheden verplicht zou kunnen worden geacht, daden te plegen, die
naar zijn eigen overtuiging in strijd zijn met de constitutie, enkel en alleen omdat
zijne Ministers of andere raadslieden

van de democratische opvatting, waaruit men even goed zou kunnen besluiten tot afschaffing
van het Hoogerhuis.
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Hem daartoe adviseeren en Hem bij weigering in ongelegenheid brengen of laten,
dan zou in mijn oog de constitutioneele monarchie een onding zijn. Waarvoor dient
dan, mag men vragen, de aflegging van den eed om volgens de constitutie te regeeren?
Moet ook dit worden beschouwd als louter comediespel?
Ik beschouw de constitutioneele monarchie als meer dan een geknutsel met ficties,
en naar mijne opvatting is de eedsaflegging de openlijke erkenning en bevestiging
van den zedelijken plicht om elke daad na te laten, die de Koning zelf in strijd acht
met de constitutie, onverschillig wat van de weigering om haar te plegen de gevolgen
mogen zijn.
Dat in het hier besproken geval die gevolgen onoverkomelijke moeilijkheden
zouden zijn geweest is trouwens louter een beweren van hen die den maatregel niet
afkeuren. Ik houd mij overtuigd, dat een Koning die den zedelijken moed toonde,
zijne medewerking te weigeren tot een daad welke Hij zelf inconstitutioneel acht,
ten allen tijde genoegzamen steun in den lande zou vinden, om de zwarigheden die
daarvan het gevolg mochten zijn te overwinnen. Lord Brougham, die in 1832 zelf
tot den ‘Pairsschub’ adviseerde, verklaarde later dat indien de Koning had blijven
weigeren zijn toestemming daartoe te geven, men wel een weg had gevonden om uit
de gerezen moeielijkheden te geraken. Ook thans zou dit wel het geval geweest zijn.
Maar waarom verspreidt men zulke meeningen als de hier gewraakte? Eenvoudig
omdat men in Engeland de constitutioneele monarchie inderdaad tot een onding, tot
een geknutsel met ficties, wil maken, en wel omdat men daarin iets wringen wil wat
er niet in past, omdat men iets huldigt en voorgeeft in toepassing te brengen, wat met
de constitutioneele monarchie niet samengaat, nl. de democratie.
Natuurlijk tracht men de tegenstrijdigheid te verbloemen. Het zedelijk prestige
waarop in Engeland en elders het koningschap nog - en misschien in toenemende
mate -
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bogen mag, maakt het uit een politiek oogpunt gevaarlijk, openlijk den strijd daartegen
aan te binden. Van daar dat men herhaaldelijk beproeft, beide - koningschap en
democratie - als niet onverzoenlijk voor te stellen. Dit gaat echter niet: het zijn twee
heterogene denkbeelden, en waar men ze kunstmatig samenvoegt moet één van beide
(of beide) schade lijden. Gewoonlijk, zooals ook thans weder in Engeland is gebleken,
is het het koningschap dat daarbij het kind van de rekening wordt, en om deze reden
bestaat er bij de democratische richtingen minder bezwaar tegen de samenvoeging.
Zij echter, die heil zien in een krachtig koningschap, moeten zulk heulen met de
democratie duchten en, zoo het kan, weêrstaan. Het moet beslist geloochend worden,
dat de constitutioneele monarchie zou beteekenen een koningschap op democratischen
grondslag. De constitutioneele monarchie is in waarheid een monarchie en beteekent,
dat het hoogste, het souvereine gezag zetelt bij den Koning en bij Hem alleen, zoodat
het volk (als eenheid met al zijne organen) evenzeer onderdaan is van dat gezag als
alle andere personen, die hetzij tot het volk behooren of zich bevinden op het gebied
waarover dat gezag gaat.
In de democratie daarentegen zetelt het hoogste gezag elders, - waar men het ook
moge zoeken - hetzij bij de volksvertegenwoordiging (zooals m.i. een goed
georganiseerde democratie vereischt) of bij ‘the electorate’, zooals men het in
Engeland met de mandaattheorie voorstelt1).
(3) Wil men, gelijk de Lords, deze theorie ‘au sérieux’ nemen, dan dient in de
eerste plaats vast te staan wat de inhoud is van het gegeven mandaat; en het is, ook
zonder nadere toelichting, voor ieder duidelijk, dat de wijze, waarop thans de
verkiezingen plaats vinden, die zekerheid allerminst kan verschaffen. Zelfs in het
zeldzaam voorkomend geval, dat men mag aannemen, dat de verkiezingen door één
vraagpunt worden beheerscht en dat het

1) De heer Asquith in zijn rede te Manchester, 6 Mei 1911: ‘the electors, the ultimate source
of power and authority in this country.’
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gelukt dit punt zuiver te stellen zooals de kiezers het bedoelen te beantwoorden, dan
nog is de meerderheid in een district niet de meerderheid van ‘the electorate’ in den
lande, en zou zelfs de meerderheid van zulke districtsmeerderheden niet altijd de
meerheid van ‘the electorate’ behoeven te zijn. Toch wordt de laatste meerderheid
geacht het mandaat te geven en de eerste - de meerderheid der districtsmeerderheden
- het te moeten uitvoeren.
Aan deze onzekerheid en gebreken in de toepassing zou zonder twijfel een einde
kunnen worden gemaakt door een goed ingericht referendum.
Dit denkbeeld is dan ook in Engeland geopperd, en de ironie van het lot heeft
gewild, dat het den krachtigsten steun heeft gevonden bij de partij, waartoe de
conservatieven behooren, de Unionisten1), terwijl het wordt afgewezen door de partij,
waarin de radicalen de overhand hebben, op gronden aan de conservatieve opvatting
van het parlementarisme ontleend en weinig strookend met de leer der
mandaattheorie2). Natuurlijk is dit alles louter partijspel, waarvan niemand dupe is;
maar afgezien hiervan schijnt het denkbeeld van een referendum in Engeland weinig
opgang te maken. Hiervoor zijn waarschijnlijk verschillende redenen aan te voeren
- o.a. ook dat waar

1) Bij de beoordeeling van de houding der Unionisten moet men nooit uit het oog verliezen dat
de partij een groot aantal oud-liberalen in haar midden heeft.
2) Terecht schreef Bagehot in zijn English Constitution: ‘Constituency government is the precise
opposite of parliamentary government.’ In verband met deze quaestie is zeer amusant een
twistgeschrijf tusschen G.K. Chesterton en de Westminster Gazette naar aanleiding van de
behandeling van de Insurance Act. Chesterton neemt als van zelf sprekend aan dat de helft
+ 1 van ‘the electorate’ mag beslissen wat voor het gansche volk wet zal zijn (dit noemt hij
geen oligarchie, zelfs al is de meerderheid der stemmende kiezers een minderheid van het
geheele aantal). De Westminster Gazette daarentegen meent, dat afgevaardigden soms wijzer
mogen zijn dan het ‘volk’ (eigenlijk zegt het blad ‘in advance’, maar het bedoelt ‘wijzer’;
het kan zich wijsheid niet in een anderen vorm denken). Heden komt deze stelling te pas in
de kraam der liberale partij; maar morgen, wanneer iets anders noodig is, wordt met de
mandaattheorie precies het omgekeerde den ezers als politieke wijsheid opgedischt.
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men het eens is over het referendum zelf, men zeer uitéénloopend denkt over de
vraag, hoe, wanneer en door wien het nieuwe instituut in werking zou moeten worden
gebracht1) - doch er is, geloof ik, éene reden, een psychologische, welke de beste
verklaring geeft.
Het referendum beoogt de eindbeslissing omtrent zekere legislatieve maatregelen
in handen te leggen van de meerderheid der kiezers in den lande, hetgeen de beste
verwezenlijking schijnt van de aan alle kanten gehuldigde democratie. Doch, zooals
reeds vroeger is opgemerkt, ligt dit volstrekt niet in de bedoeling van de groepen en
cliques die zich de moeite geven om een agitatie op 't getouw te zetten teneinde
zekere maatregelen te bevorderen; juist het tegendeel, zij wenschen veeleer aan de
meerderheid de wet te stellen. Een duidelijke illustratie hiervan levert de beweging
voor het vrouwenkiesrecht in Engeland. Het denkbeeld is opgeworpen om dit
vraagpunt te laten beslissen door een referendum. Groote ontstemming hierover bij
Mrs. Fawcett! En terecht; het is toch hare bedoeling, de meerderheid naar haar pijpen
te laten dansen, niet omgekeerd2).
De waarheid is, dat het referendum slechts schijnbaar de consequentie is van de
mandaattheorie, zooals die in de maatschappelijke opvattingswijs wordt verstaan; in
werkelijkheid is het geheel iets anders en bewerkt het ook geheel iets anders. In de
mandaattheorie, maatschappelijk opgevat, is de afgevaardigde een ezeltje waarop
iedere groep den door haar begeerden maatregel kan laden. Het ezeltje laat dit toe
omdat het elke stem noodig heeft om er te komen,

1) Bovendien behoort m.i. een recht van initiatief logisch gepaard te gaan aan het referendum.
Het zou toch dwaas zijn dat voor het tot stand komen eener wet de goedkeuring wordt
vereischt van de meerderheid van ‘the electorate’, terwijl een volgende ‘electorate’ zich
gedwee aan deze wet zou moeten onderwerpen, al is de overgroote meerderheid daartegen,
alleen omdat het parlement haar niet belieft in te trekken.
2) Een lid van het Lagerhuis heeft op eigen hand een referendum doen houden in zijn district
om te vernemen hoe hij omtrent de Insurance bill moest stemmen. Hij heeft er geen oogenblik
aan gedacht dit te vragen aan ‘the electorate’ in den lande; neen, het waren zijn eigen private
kiezers die moesten beslissen wat wet behoorde te worden.
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en de drijvers - de politieke partijen - bieden tegen elkaar op om de beste lasten te
krijgen, nl. den last met het grootste aantal stemmen. Op deze wijze heeft elke groep
kans haar maatregel tot stand te zien komen (indien althans het ezeltje tot de
parlementaire meerderheid komt te behooren), ook al is de meerderheid in den lande
voor die maatregelen volkomen onverschillig of zelfs daarvan afkeerig. Het
referendum nu gaat hier vierkant tegen in, want het geeft de beslissing aan de
meerderheid; het kan zelfs in zeker opzicht beschouwd worden als een surrogaat
voor een tweede kamer, met de strekking om het geringeloor van de burgers door
een coalitie van minderheden te beletten. Maar het is een tweede kamer die op zeer
onbeholpen wijze werkt, zonder eenige verantwoordelijkheid hoegenaamd.
Geheel iets anders echter is de proportioneele vertegenwoordiging. In dit stelsel
heeft iedere groep kans haar eigen ezeltje, en wellicht meer dan een te bekomen.
Natuurlijk is dit vrij wat beter; het sluit zich nauw aan bij de mandaattheorie en opent
tegelijkertijd het ruimste veld voor de toepassing van de maatschappelijke
beschouwingswijs op de politieke instellingen: iedere groep, die zich in het
maatschappelijk leven (op grond van eenheid van belang, inzicht of wat dies meer
zij) daartoe vormen wil, verkrijgt in dit stelsel kans op een eigen vertegenwoordiging,
in aantal leden evenredig aan het aantal harer aanhangers onder de kiezers1). En men
meene niet, dat waar dit stelsel wordt aanvaard men altijd blind is voor de zotte
gevolgen, waartoe het aanleiding geeft. Neen, in 1884 verkondigde een aanhanger
daarvan in een gezaghebbend orgaan (The Nineteenth Century): ‘Ons doel is de

1) Bij het uitsluitend letten op het aantal ziet men voorbij dat dit een gedachte is die afkomstig
is van, en behoort tot, de theorie der meerderheidsheerschappij. Ook rijst de twijfel of het
wel leiden zal tot een waarlijk evenredige vertegenwoordiging wanneer men bedenkt, dat
veel ook afhangt van de qualiteit van den vertegenwoordiger (bij het coalitie geschacher in
het parlement van veel belang voor de vraag welke rol de groep zal spelen!); het stelsel laat
dit geheel en al buiten rekening.
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inzichten van het gansche volk te weten te komen, wat ze ook mogen zijn. Als een
voorstander van representatieve staatsinstellingen is het mij onverschillig, welke
dwaasheden in het parlement vertegenwoordigd zijn, wanneer ze daarbuiten maar
genoegzamen aanhang hebben om recht te hebben op eene vertegenwoordiging.’
Dit denkbeeld van proportioneele vertegenwoordiging hangt historisch en logisch
samen met de nieuwe indeeling der kiesdistricten omdat beide berusten op de
opvatting van het kiesrecht als een persoonlijk recht.
Van het oogenblik af, dat men den plicht - of wat meer strookt met de nieuwe
opvattingen, het recht - om tot de samenstelling van het parlement mede te werken
niet opdraagt aan de gemeenten, maar onmiddellijk aan de personen in de gemeenten,
rijst dadelijk het denkbeeld op van nagenoeg gelijke districten wat het aantal inwoners
of kiezers betreft, onafhankelijk dus van de grenzen der gemeenten - althans wanneer
men aan eene territoriale indeeling blijft vasthouden, hetgeen oorspronkelijk om
practische redenen onvermijdelijk scheen. Dit was dan ook een van de eischen der
Chartisten in de eerste helft der 19e eeuw. Veel kans op verwezenlijking had en heeft
deze gedachte evenwel niet; om opportunistische redenen zal men steeds eenige
rekening moeten houden met de grenzen der gemeenten - maar het beginsel van de
nieuwe, volslagen willekeurige, indeeling der districten is toch hetzelfde als van de
Chartisten. Met haar stelsel van éénledige districten, heeft zij den grondslag van het
oude systeem voor goed uitgewischt en de groote historieschrijver Maitland omschrijft
aldus het resultaat: ‘The ancient idea of the representation of communities, of
organized bodies of men, bodies which, whether called boroughs or counties,
constantly act as wholes, and have common rights and duties, has given way to that
of a representation of numbers, of unorganized masses of men, or of men who are
organized just for the one purpose of choosing members’.
Daarbij komt dat deze laatste organisatie niet geschiedt door de gemeenschap
zelve en te haren behoeve; maar door
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de vrije werking der maatschappelijke invloeden. Binnen de grenzen der nieuwe
districten, die alleen strekken om het verkiezingswerk te vergemakkelijken, wordt,
evenzeer als over het geheele land, de taak der verkiezing zelve volkomen overgelaten
aan maatschappelijk gevormde groepen en aan deze alle gelegenheid geboden om,
door stemmen te veroveren in het kapittel, haar maatschappelijken strijd tot zelfs in
het parlement voort te zetten. En waar dit als het wezenlijke doel der verkiezing
wordt beschouwd, spreekt het vanzelf dat men alle indeeling in districten, welke dan
ook, als een door niets gerechtvaardigde belemmering begint te gevoelen.
Heeft men te doen met de benoeming door een gemeenschap, welke door een
zeker college is vertegenwoordigd, dan laat het zich verklaren, dat die benoeming,
evenzeer als de beslissing van andere vraagpunten, bij meerderheid van stemmen in
het college geschiedt en is het duidelijk, dat het niet aangaat de minderheid in het
ééne college op te tellen bij die van een ander college. Maar wanneer men te doen
heeft met een toevalligen hoop kiezers in wie het persoonlijk recht om te benoemen
individueel gevestigd is en die alleen om administratieve redenen bijeengevoegd
zijn, dan is er alle grond voor de vraag waarom de meerderheid in dien hoop alles,
en de minderheid, al is zij nog zoo groot, niets te zeggen zou hebben? De grief schijnt
nog meer reden van bestaan te hebben wanneer inderdaad blijkt, dat de meerderheid
der districtsmeerderheden niet vertegenwoordigt de meerderheid van den hoop kiezers
in den lande.
Om hieraan tegemoet te komen dient het stelsel van vertegenwoordiging der
minderheden en het is in dezen vorm, dat het gronddenkbeeld van de proportioneele
vertegenwoordiging zijn intrede heeft gedaan in de Engelsche wetgeving. Bij de
kiesrechthervorming van 1867 bewerkten de Lords, dat gevolg werd gegeven aan
vroeger reeds te vergeefs aangewende pogingen om voor groote minderheden de
mogelijkheid te openen, afgevaardigden in de Commons te zenden, door in de wet
de bepaling op te nemen, dat
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in de districten met drie leden ieder kiezer slechts op twee candidaten mocht stemmen.
In Engeland, waar reeds de relatieve meerderheid der stemmende kiezers beslist, gaf
deze bepaling inderdaad aan minderheden gelegenheid om een vertegenwoordiger
te bekomen. Een bevredigende oplossing kon deze regeling niet worden genoemd,
maar zelfs deze zwakke tegemoetkoming vond bij de liberale partij krachtige
tegenkanting (echter van het brutale standpunt der meerderheids-heerschappij, dat
wellicht nu niet meer zou worden ingenomen) en bij de kiesrechthervorming van
1884 verviel de bepaling met het stelsel van éénledige districten dat als regel in de
wet werd opgenomen. Men sprak echter de verwachting uit, dat de verkleining der
districten aan de minderheid in den lande kans zou schenken om in meer districten
dan anders het geval zou zijn meerderheden te behalen.
Evenwel, terwijl er altijd maar één meerderheid is, zijn er gewoonlijk verschillende
minderheden en wanneer aan een dier minderheden een vertegenwoordiging wordt
geschonken, waarom dan niet ook aan de andere? En waarom dan niet naar
evenredigheid van haar beteekenis, - natuurlijk gemeten met den gewonen maatstaf
van het aantal? En de meerderheid zelve - bestaat deze ook niet veelal uit
verschillende groepen, die zich hebben gecoaliseerd om een meerderheid te worden?
Waarom ook niet aan ieder dezer groepen een vertegenwoordiging geschonken naar
denzelfden maatstaf?
Om aan deze verlangens te voldoen, die op het eenmaal aangenomen standpunt
van zelf oprijzen, en die als eischen van billijkheid of rechtvaardigheid worden
voorgedragen als gold het hier de verdeeling van een buit, heeft men het stelsel van
proportioneele vertegenwoordiging, bedacht, hetzij in den vorm waarin Hare het
heeft ontworpen en J.S. Mill het krachtig heeft gepropageerd, of in de talrijke andere
vormen waarin men later getracht heeft het door ingewikkeldheid te vereenvoudigen.
Ofschoon het in Engeland, behalve door de reeds genoemden, nog door
verscheidene mannen van beteekenis

Onze Eeuw. Jaargang 12

27
(als Sir John Lubbock, Lord Courtney enz.) met groot talent en ijver is verdedigd,
hebben de voorname staatslieden (Gladstone, Disraeli) het, als een vrucht van politieke
aberratie, verworpen. Zij deden dit echter alleen, omdat zij daarbij uitgingen van de
opvatting alsof de verkiezingen van thans nog steeds plaats vonden op de basis van
weleer en de tegenwoordige kiesdistricten geschikte organen zouden zijn om ‘the
sense of the community’ te doen spreken. Dit is evenwel niets dan een fictie en
hoewel de traditie zich nu nog schijnt te weren tegen het prijsgeven dezer fictie, zal
zij ten slotte toch voor de nieuwe opvatting moeten zwichten daar het denkbeeld van
proportioneele vertegenwoordiging de zuivere consequentie is van een in de
werkelijkheid reeds aanvaard en toegepast beginsel, het beginsel der persoonlijke
kiesbevoegdheid, terwijl het daarenboven de ruimste gelegenheid verschaft aan de
heerschende maatschappelijke beschouwingswijs om haar stempel te drukken op de
samenstelling derj politieke instellingen. Het voorbeeld van een groot land als
Frankrijk zal waarschijnlijk, niet alleen op Engeland, maar ook op andere landen
aanstekelijk werken.
Wanneer men voor een oogenblik afziet van het vooze beginsel dat aan het stelsel
ten grondslag ligt, moet men erkennen dat er ééne zijde aan te ontdekken is, die het
ook voor sommige tegenstanders aantrekkelijk maakt, de verwachting nl. dat het in
zijn toepassing zal leiden tot een vernietiging van het huidige partijwezen (‘to smash
the party-system’). Met H. Belloc en C. Chesterton ben ik zoo overtuigd, dat de
tegenwoordige partijen niet veel meer zijn dan ‘organized impostures’1), dat ik in die
verwach-

1) In zijn geestig boekje ‘What's wrong with the world’ zegt G.K. Chesterton (broeder van
C.Ch.): ‘England is the country of the Party System, and it has always been run by public
school men. Is there anyone out of Hanwell who will maintain that the Party System, whatever
its conveniences or inconveniences, could have been created by people particularly fond of
truth?’ (Tauchnitz ed. p. 227). Maar is hier de speciaal Engelsche eigenaardigheid niet voorbij
gezien? Zij ligt niet hierin dat Engeland de partijen zou hebben uitgevonden; partijen hebben
overal elders welig getierd en op de regeering des lands invloed geoefend. Indien er voorheen
in Engeland iets goeds bij haar viel op te merken dan was het - niet dat zij bestonden - maar
dat zij tot een minimum, d.i. tot twee, waren gereduceerd en dat zij min of meer een politiek
karakter droegen.
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ting genegen zou zijn voor eenigen tijd het stelsel van proportioneele
vertegenwoordiging, zoowel als het referendum (waarvan hetzelfde geldt) te
aanvaarden, mits het zou kunnen leiden tot een wezenlijke verbetering van den
toestand. Dit is evenwel iets dat ik meen te moeten betwijfelen. Ik ben niet zoo zeker,
dat de tegenwoordige partijen (of partijen van dezelfde soort) niet in staat zullen
blijken meester te worden van de nieuwe instellingen gelijk zij nu meester zijn van
de bestaande1); maar veronderstel dat zij inderdaad ‘in the long run’ haar vat daarop
verloren, waaraan zal dat dan moeten worden toegeschreven en wat zal dan het
alternatief zijn? Ik vrees hieraan - en dat zal ook het alternatief zijn - dat men
verkrijgen zal een steeds toenemende verbrokkeling in velerlei groepen en groepjes
met meer of minder verschillende velleïteiten, die ieder een afzonderlijke
vertegenwoordiging begeeren; - en dit zou ik niet een verbetering van den politieken
toestand kunnen noemen.
Reeds zonder een systematische indeeling van ‘the electorate’ in maatschappelijke
groepen en trots de traditie der groote partijen, die in Engeland meer dan elders van
beteekenis is, is het daar (evenals elders) aan een maatschappelijke groep gelukt om,
naast den invloed dien zij reeds sinds jaren indirect op de groote partijen oefende,
zich nog een afzonderlijke vertegenwoordiging in het Parlement te verschaffen.
De Labour Party, die in 1906, in bondgenootschap met de Trade Unions en met
hun geldelijken steun, is opgetreden en sedert dien een fractie uitmaakt van the House
of Commons, vertegenwoordigt een zeer groote groep; met eenigen schijn van recht
kan zij zelfs voorgeven een maatschappelijke klasse te vertegenwoordigen; zij streeft
er niet

1) In Frankrijk bereidt men er zich reeds op voor. De stelsels van proportioneele
vertegenwoordiging worden er trouwens op ingericht om het den partijen gemakkelijk te
maken zich er van te bedienen, ook al geschiedt het niet zoo brutaal als in het systeem van
Considerant.
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alleen naar, enkele speciale maatregelen te bevorderen, maar ‘to make the party the
dominating, controlling, guiding and ruling party in the State’1); en zij streeft hiernaar
teneinde met behulp van het staatsgezag een geheelen ommekeer in de
maatschappelijke orde te bewerken2). Om al deze redenen trekt zij bijzondere aandacht;
maar haar optreden is toch slechts ééne uiting van een zeer algemeene neiging die
allerwegen in de maatschappij is op te merken, en biedt men door een systeem van
proportioneele vertegenwoordiging aan deze neiging de gelegenheid om zich bot te
vieren, dan zal men een lichaam verkrijgen waarin allerlei belangen, inzichten en
wenschen, die op een gegeven oogenblik in de maatschappij een zekeren aanhang
hebben, hun eigen vertegenwoordigingen zenden. Zulk een lichaam zal zonder twijfel
een levende statistiek zijn, en op dezen grond misschien ook een zeer interessant
verschijnsel wezen, een oplettende studie overwaard - vooral die van een caricaturist;
maar zal het zijn een Volksvertegenwoordiging, een vertegenwoordiging der
volksgemeenschap?
Dit ontken ik beslist. Zeker zal het niet zijn de volksvertegenwoordiging die de
Constitutioneele Monarchie behoeft voor het hoogste bestuur des lands en voor de
bevordering der wetgeving in het spoor der gerechtigheid.
(4) Indien men het beginsel van persoonlijk kiesrecht aanvaardt en aan de burgers
wijs maakt, dat het stemrecht een middel is om hunne persoonlijke belangen te
bevorderen, dan is de eisch van algemeen stemrecht, ook voor vrouwen, consequent
en onafwijsbaar. Van een zuiver theoretisch standpunt zou men den voorstanders
van deze hervorming zelfs kunnen verwijten, dat zij niet zoo ver gaan als de logica
van hun uitgangspunt hen moest voeren.
Aan zulke consequenties ontsnapt men in de practijk

1) 12th annual conference of the Labour Party at Birmingham.
2) Voor velen is dit de voornaamste grief, nl. dat de socialistische richting zich van deze groep
heeft meester gemaakt en haar gebruikt om een sociale omkeering te bewerken; voor mij
echter is dit slechts van secondaire beteekenis omdat ik de fout zie in de sociale
groepsvertegenwoordiging onver schillig wat haar streven zij.
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niet, al acht men ze zelf niet meer dan theoretische bespiegelingen. Niettemin was
het eenigermate een verrassing toen de heer Asquith aankondigde dat nog in deze
zitting van het parlement een wetsontwerp zou worden ingediend om ‘manhood
suffrage’ in Engeland in te voeren. Men kan niet zeggen, dat in den lande groote
aandrang is geoefend om de regeering tot dezen maatregel te bewegen, en indien
hierbij geen partij-berekening in het spel ware zou het moeilijk zijn de aanleiding
tot dezen zet op het politieke schaakbord te vinden.
Het is opmerkelijk, dat de groote hervorming van het kiesrecht van 1867, waarvan
men nu eerst de ernstige gevolgen begint te ondervinden, onder nagenoeg
gelijksoortige omstandigheden tot stand gebracht is.
Ofschoon de wet van 1832 het aantal kiezers had uitgebreid, was dit toch niet haar
voornaamste oogmerk geweest, en onder hare regeling omvatte ‘the electorate’ slechts
een zeer beperkt deel van de volwassen mannelijke bevolking. Met uitzondering van
de Chartisten en van eenige radicalen, scheen men in het algemeen hiermede tevreden.
Toen de Chartistische beweging was verloopen, had het er zelfs veel van alsof de
hervorming van 1832 inderdaad, gelijk Lord John Russell had gehoopt, een finaal
karakter zou dragen. Deze toestand duurde voort totdat Disraeli in 1848 zich tegen
de finaliteit verklaarde en te kennen gaf dat de conservatieven kiesrechthervorming
ter hand zouden nemen ten einde de ‘working classes’ tot ‘the electorate’ te brengen.
Van dit oogenblik af moesten beide partijen op dit punt tegen elkander gaan opbieden
en volgen, met enkele tusschenpoozen, de desbetreffende wetsontwerpen elkander
op; maar zelfs onder deze omstandigheden was er een kunstmatige agitatie noodig
om in den lande een matige belangstelling daarvoor op te wekken.
In 1864 verklaarde Gladstone dat het stemrecht den werkman als een ‘moral right’
toekwam en twee jaar later diende hij een wetsontwerp in om hem dit recht te
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geven1), ofschoon hij zelf moest erkennen dat ‘the publicmind’ hieromtrent niet was
‘clear, definite, and resolute, but rather bewildered, or at least indecisive’.
Men weet hoe de gang van zaken verder geweest is; hoe Disraeli handig
gemanoevreerd heeft om dit wetsontwerp van de baan te schuiven; hoe hij later zelf
met een wetsontwerp voor den dag kwam; hoe het heette dat een conservatief bewind
in staat zou zijn een conservatieve hervorming tot stand te brengen; hoe hij niettemin
bij de behandeling van zijn wetsontwerp genoopt werd punt voor punt aan zijn
tegenstanders toe te geven, en hoe ten slotte uit deze behandeling een wet is te
voorschijn gekomen van den meest radicalen aard, die slechts een betrekkelijk geringe
completeering in 1884 behoefde om voor mannen een bijna algemeen stemrecht in
Engeland in te voeren.
De wetten van 1868 en 1884 hebben een electorate geschapen die, in tegenstelling
met die van 1832, zeer ontvankelijk is gebleken voor de eischen en denkbeelden der
Chartisten, vooral nu deze denkbeelden, in hun nieuwe gedaante, onder den naam
van ‘socialisme’ in een wetenschappelijk kleed gehuld, ook voor een deel der
bourgeoisie zelf een zekere aantrekkelijkheid hebben verkregen en in deze kringen
propagandisten vinden die gaarne als leiders der beweging - een zoogenaamde
arbeidersbeweging - willen optreden. Doch die wetten hebben niet alleen den aard
van the electorate veranderd, zij hebben - in hare strekking niet weinig geholpen
door het in 1872 ingevoerde geheime kiesstelsel - ook het karakter der politieke
partijen gewijzigd en deze hervormd tot goed aaneengesloten en goedgedrilde sociale
organisaties om de publieke organen met gewillig personeel te bezetten (caucus)2).

1) Disraeli sprak van ‘popular privilege’ in tegenstelling van ‘democratic right’, maar een
‘privilege’ schijnt mij nog erger dan een ‘democratic right.’
2) De gevolgen van de wet van 1868, gelijk wij die nu aanschouwen, zijn voor het meerendeel
reeds in 1867 door Mr. Lowe voorspeld; ook de verandering in den aard der partijen ‘who,
like Cleon and the Sausageseller of Aristophanes will both be bidding for the support of
Demos.’ Van het geheime stemrecht zegt Gneist: ‘Der Wahlakt der Interessen-verwaltung
hört auf ein Akt der versammelten Gemeinde zu sein. Es bedarf dafür keiner Besprechung,
Berathung, Beschlieszung einer Gemeindeversammlung, sondern nur einer Vertheilung und
Wiedereinsammlung von Wahlzetteln. Da das Ob und das Wie der Geltendmachung der
eigenen Interessen überhaupt Gegenstand der freien Wahl ist: so verschwindet der Gedanke
der Verantwortlichkeit auch aus dem Wahlakt. Die Gesellschaft verlangt daher unabänderlich
die geheime Abstimmung.’ Natuurlijk wordt dit verdedigd met het beweren dat alleen daardoor
de zelfstandigheid van den kiezer wordt gewaarborgd, maar veel meer dan een praatje is dit
toch niet. De kiezers worden daardoor eenigermate aan de werking van zekere invloeden
onttrokken, dat is waar, maar enkel om ter prooi te vallen aan andere invloeden van misschien
minder allooi.
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Dat de thans aangekondigde hervorming veel verandering in den toestand zal brengen,
is niet aan te nemen; de kiezersmassa die vermeerderd zal worden heeft reeds het
overwicht. Het tempo waarin wetten van socialistischen aard elkander zullen opvolgen,
zal misschien ietwat worden versneld; de ‘social unrest’ en de daaraan verbonden
maatschappelijke tirannie zullen toenemen; Engeland zal, trots al de uitgaven voor
de vloot, op internationaal gebied hoe langer zoo zwakker worden; maar voor het
overige zal de gang van zaken precies dezelfde blijven. Belloc en Chesterton zeggen
terecht: ‘Electoral changes will do nothing. A mere extension of the franchise, if the
party machine were left as it is, would make little or no difference. Where to-day ten
thousand apathetic men are seized by the paid agents of the machine and worried to
the polls in groups as nearly equal as can be arranged by the managers of the show,
to-morrow twenty thousand would be similarly drilled and run’1).
Aan de voorgenomen hervorming zal echter zeer waarschijnlijk een andere worden
vastgeknoopt die van vrij wat meer beteekenis is, te meer omdat de gevolgen daarvan
in de verste verte niet zijn te berekenen, ik bedoel het vrouwenkiesrecht voor the
House of Commons2).
Het tegenwoordig kabinet in Engeland is omtrent dit

1) L.c. p. 187.
2) Zooals men weet bestaat het reeds voor bestuursorganen in Engeland.
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vraagpunt verdeeld en de Premier acht de toekenning van deze kiesbevoegdheid aan
de vrouw een voor het land verderfelijken maatregel. Toch is hij, geheel in
overeenstemming met de moderne opvatting van de positie eens ministers, bereid
om den maatregel te bevorderen als de meerderheid dat wenscht. In welken zin de
meerderheid zich verklaren zal, is moeilijk na te gaan omdat beide partijen, evenzeer
als het Kabinet, omtrent de quaestie verdeeld zijn. Het is deze omstandigheid, zooals
de heer Lloyd George openlijk erkende (niet dus de mérites van de zaak), welke het
Kabinet belet, een beslist standpunt ten deze in te nemen.
Beschouwt men het kiesrecht als een persoonlijk recht dat den burger toekomt,
dan zie ik niet in op welken grond men het aan de vrouwen zou kunnen weigeren;
maar het algemeen stemrecht, ook voor vrouwen, kan worden, en wordt ook,
verdedigd met de bewering dat het, hoewel niet steunende op een persoonlijk recht,
toch de algemeene deelneming van de geheele volwassen bevolking aan de publieke
zaak zal bevorderen, en daardoor de publieke organen zal versterken en deze
geschikter zal maken voor de vervulling van hunne taak.
Er kan verschil van gevoelen bestaan omtrent de vraag, wat men onder versterking
der instellingen verstaat en in welken zin men haar geschikter wil maken voor haar
werk (velen zullen bijv. daaronder begrijpen dat ze meer gehoor moeten geven aan
de wenschen van zekere klassen der bevolking); maar, afgezien van dit verschil in
appreciatie, is tegen het laatste standpunt m.i. niets in te brengen. Mijn bezwaar is
dan ook niet gericht tegen deze algemeene medewerking aan de publieke zaak integendeel, ik juich haar niet alleen toe, maar zou haar zelfs meer willen uitbreiden
dan misschien eenig democraat in Nederland - doch het keert zich tegen de
onmiddelijke opdracht aan den kiezer om mede te werken aan de samenstelling van
het bij de wetgeving betrokken orgaan.
Heeft men echter hiertegen geen bedenking, dan zie ik niet in waarom de vrouw
in het algemeen minder ge-
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schikt of bekwaam zou zijn voor deze taak dan de man in het algemeen1). Zelfs de
dwaze, onbehoorlijke en in geen enkel opzicht te verdedigen gedragingen der
suffragettes in Engeland hebben mij daarvan niet kunnen overtuigen, - zij, de
suffragettes, hebben van mannen geleerd, dergelijke middelen te bezigen om een
gewenscht doel te bereiken.
Ik zou dus kunnen aannemen, dat men de publieke instellingen stellig niet zou
verzwakken of ongeschikter zou maken voor hare taak door ook vrouwen te roepen
om aan de samenstelling daarvan een werkzaam aandeel te nemen; doch niettemin
blijft bij mij een overwegend bezwaar bestaan tegen de opdracht van dezen kiesplicht
aan de vrouw. Ik geloof, dat welk voordeel men daarvan in den aanvang moge
verwachten, de deelneming van de vrouwen en masse aan de publieke zaak op den
langen duur inderdaad, zooals de heer Asquith meent, verderfelijk zal blijken voor
de gemeenschap omdat zij schadelijk werken zal op de uitoefening van de hoogere
functies welke de vrouw op zedelijk gebied (in tegenstelling van het gebied des
rechts) heeft te vervullen. G.K. Chesterton stelt m.i. de quaestie zeer juist, waar hij
zegt: ‘The question is not whether women are good enough for votes; it is whether
votes are good enough for women’2). Op dezen grond zou ik de vrouw in het algemeen
willen ontslaan van den last, dien een persoonlijke medewerking aan de publieke
zaak met zich moet medebrengen3). En het wil mij voorkomen, dat de meeste vrouwen
de juistheid hiervan inzien of in-

1) In een onlangs gehouden rede zeide de heer Lloyd George: een liederlijk individu, een
dronkelap die het voor zijn gezin bestemde geld verkwist, heeft het stemrecht; aan de
oppassende en naarstige vrouw wordt het onthouden. Ik erken dat dit een absurditeit schijnt;
maar de vraag is: behoort die dronkaard het stemrecht te hebben? Dat is de quaestie, die men
niet onder de oogen durft zien.
2) L.c. p. 173 en v.
3) Dit is ook de eenige grond waarop het ontslagen zijn van den jury-plicht kan berusten, hetgeen
echter niet uitsluit dat in exceptioneele gevallen, voor een speciaal onderzoek, de medewerking
van vrouwen bij de rechtspraak kan worden ingeroepen.
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stinctmatig beseffen, hetgeen, in het geval dat haar het kiesrecht wordt toegekend,
tengevolge zal hebben, dat velen, juist onder de besten, zich in den verkiezingsstrijd
zullen onthouden, waardoor de beslissing, voor zoover die van de vrouwen afhangt,
zal blijven in handen van een categorie, wier meerderheid op de gebezigde qualificatie
geen aanspraak kan maken.
Het zou echter te vergeefsche moeite zijn, dit breeder te ontwikkelen, want
overwegingen als de hier aangevoerde leggen op politiek gebied weinig of geen
gewicht in de schaal, allerminst in Engeland. ‘Votes for women’ worden, nagenoeg
algemeen, niet opgeëischt in het belang van de gemeenschap wier orgaan moet
worden samengesteld, maar in het belang, of ten behoeve, of ter wille van hen die
het stemrecht zullen oefenen, - al mogen hier en daar wel eens argumenten van andere
strekking worden gebezigd. Het is altijd hetzelfde beginsel, dat in de voorafgaande
beschouwingen is gewraakt, maar waarop de tegenwoordige instellingen van
Engeland, met zoo goed als algemeene instemming, worden opgebouwd.
De oude gemeenschapszin, die voorheen als een bijzondere deugd van het Engelsche
volk werd geroemd, maakt plaats voor iets dat somtijds daarmede identiek wordt
geacht, doch wezenlijk, zoo al niet juist het tegendeel dan toch geheel iets anders is,
en daarom terecht een anderen naam - van Franschen oorsprong - draagt: de
solidariteit. Dit gevoel van solidariteit, waarvan men in onze dagen van klassennijd
en klassenstrijd zooveel hoort, wordt verondersteld de individuen te moeten binden
aan hun eigen klasse of stand, aan hun eigen beroeps- of vakgenooten, aan hun eigen
coterie of geestverwanten; zelden, zoo ooit, aan de groote gemeenschap die allen,
ook den socialen antagonist, omvat. In het vrije maatschappelijk leven, voor zoover
de rechten van anderen worden geeerbiedigd, moge deze solidariteit, wegens het
element van altruïsme dat daarin zeker niet geheel en al ontbreekt, soms een kracht
ten goede zijn; in het politieke leven be-
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teekent zij een factor van scheiding en dwang die de eenheid der gemeenschap
verscheurt en de maatschappelijke vrijheid vernietigt. ‘Die neuen sog. “socialen”
Verbindungen’, zegt Prof. Hilty, ‘die nicht eigentlich auf Liebe, sondern blosz auf
Interessen-gemeinschaft, oder sogar nur auf gemeinsamem Hasse beruhen, haben
sich bereits als etwas recht unbefriedigendes erwiesen’1). Met of zonder proportioneele
vertegenwoordiging; met of zonder algemeen stemrecht; met of zonder
vrouwenkiesrecht, nimmer zullen zij den vasten grondslag kunnen leveren voor een
parlement, dat weet de ‘social unrest’ te bedwingen en het ware belang der
gemeenschap te bevorderen, de gerechtigheid te betrachten en de vrijheid te
bevestigen.

1) Das Geheimnis der Kraft, p. 104.
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Een driemanschap over Rudolf Eucken
Door Prof. Dr. Jhr. B.H.C.K. van der Wyck.
Emile Boutroux. Rudolf Euckens Kampf um einen neuen Idealismus.
Leipzig. Verlag von Veit u Comp. 1911.
Kurt Kesseler. Rudolf Euckens Werk. Eine neue idealistische Lösung des
Lebenproblems. Zur Einführung in sein Denken und Schaffen. Bunzlau.
Verlag von G. Kreuschmer. 1911.
Paul Oldendorff. Höhere Schule und Geisteskultur mit Beziehung auf die
Lehrerbildung. Langensalza. Hermann Beyer u Söhne. 1911.
Sedert de wijsbegeerte in den persoon van Rudolf Eucken ‘genobeld’ is, groeit de
lijst van geschriften over hem en zijn werk in die mate aan, dat het inderdaad moeilijk
wordt alles bij te houden. Toch wil ik op de drie hier boven genoemde studies de
aandacht vestigen, wijl daarin, telkens met een anderen aanloop, op datgene gewezen
wordt, wat de kern van Eucken's werk is en hem tot een zendeling ‘in partibus
infidelium’, tot een profeet van geestelijk leven stempelt. Lang is de stem van Eucken
die eens roependen in de woestijn geweest, ten gevolge van de overheersching van
het naturalisme. Thans is dat anders geworden. Er waait een nieuwe geest over de
wereld en zoo is Eucken thans de man van den dag.
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I.
Het geschrift van Emile Boutroux, den uitnemenden Franschen denker en
Académicien1), is de duitsche vertaling van de hoogst belangrijke inleiding, welke
deze Franschman voor een uitgave van Eucken's ‘Geistige Strömungen der
Gegenwart’ leverde, die kort geleden onder den titel ‘Les grands courants de la pensée
contemporaine’ verscheen. In zijne breede inleiding ontvouwt Boutroux eigen
denkbeelden aangaande het wezen der philosofie en hare taak in den tegenwoordigen
tijd. Het blijkt dat deze twee mannen, schoon zij onafhankelijk van elkaar zich hun
weg omhoog hebben gekozen, op denzelfden bergtop elkander ontmoeten.
Boutroux zegt: ‘De mensch is of minder of meer dan hij gewoonlijk meent te zijn.
Als de positieve wetenschap onze eenige maat van het ware en het mogelijke is, dan
staat de mensch lager dan hij meent. Immers de persoonlijkheid, de zedelijke waarde,
de hoogere bestemming, die hij voortgaat zich zelf toe te schrijven, zijn in strijd niet
enkel met de uitkomsten, maar, wat van nog meer gewicht is, met de grondstellingen,
de methoden, den geest der positieve wetenschap. Als die wetenschap het geheel van
onze ware kennis is, dan moet men in de ideeën, door welke het menschenleven
wordt gedragen, holle overleve-

1) Emile Boutroux is tegenwoordig directeur van het ‘Institut Thiers’, het door de weduwe van
den beroemden staatsman ten behoeve van jonge geleerden ingerichte huis, waar zij, na
voltooiing van hun academische studies, drie jaar rustig kunnen leven en zich voor een
wetenschappelijken werkkring bekwamen. Het is een soort van seminarie voor toekomstige
Universiteitsprofessoren en andere geleerden. Lessen worden er niet gegeven, maar de
Directeur houdt toezicht op de studies. Er is een curatorium, dat uit 5 leden bestaat en de 5
Academies van het Institut de France vertegenwoordigt. Een dier 5 leden is de Directeur, die
in het huis zelf woont, dat, door een flinken tuin omgeven, op de place Bugeaud te Parijs
staat. Uit de talrijke kandidaten, die om opname vragen, kiest het curatorium ieder jaar 5
begunstigden. De bibliotheek behelst vooral bibliographische werken, ‘permettant aux
pensionnaires d'orienter leurs recherches’. De stichting heeft niets met politiek te maken en
is geheel onafhankelijk van den Staat. Zij werd in 1893 tot ‘Etablissement d'utilité publique’
verheven.
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ringen, kinderen der onkunde, dwalingen van het voorgeslacht zien.’
Zoo is het inderdaad. Vroeger had men God om het naturalisme mee te overwinnen
en de zedewet te schragen. Hoe zal men in onzen tijd weten, dat men van iets hoogers
afhankelijk is dan van het allerwege in het universum geldend causaalverband? Het
blijkt immers niet, dat er eenige macht is buiten de natuur, in welke wij leven en
waarvan wij zelve een deel uitmaken. De wereld is, voor zoover onze ervaring reikt,
een afgesloten geheel, waarin bovennatuurlijke wezens nergens ingrijpen. Ernest
Renan heeft ons daaraan telkens herinnerd.
Om die reden staat het met ons plichtgevoel bizonder slecht geschapen. De natuur
kent geene zoo scherpe grenzen als door ons tusschen goed en kwaad getrokken
worden. Daarenboven, wanneer ieder handelt, zooals hij onder zijn omstandigheden
en met zijn karakter handelen moet, is het dan niet dwaas tot hem te zeggen: ‘gij hadt
dat niet behooren te doen’? Men zou er evengoed een krom gegroeiden boom een
verwijt van kunnen maken, dat hij niet mooi en slank omhoog rijst. Wie niets hoogers
dan de natuur erkent en nogtans van recht wil blijven spreken, kan onder dat woord
enkel verstaan: wat pleegt door menschen gedaan of gelaten te worden. Op dit
standpunt is wat men zedewet noemt formeel volkomen gelijk aan iedere natuurwet,
n.l. de eenvoudige beschrijving van den gewonen loop der dingen, welke beschrijving
natuurlijk geen zedelijke verplichting in zich sluit. Wij weten, dat het hier geschetste
standpunt door een onlangs overleden voortreffelijk Nederlandsch jurist inderdaad
werd ingenomen. Mijn antwoord was: volgens u zou dus de oneerlijkheid der
Russische ambtenaren recht moeten heeten.
Indien echter de wetenschap niet de eenige maatstaf der waarheid is, dan moet
men ophouden den geest, die op ieder gebied het volkomene wil najagen, voor hare
rechtbank te dagen en te beweren, dat er van haar uitspraak geen hooger beroep
mogelijk is.
De knoop van het probleem is, zooals Boutroux op-
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merkt, hoe wij ons de verhouding van de wetenschap tot den geest moeten voorstellen.
Is de wetenschap voor ons vertolking der waarheid, een op zich zelve staande zaak,
welke de geest slechts van buitenaf te beschouwen en in zich op te nemen heeft? In
dat geval zijn hare postulaten voor ons de diepste uitdrukking der waarheid en hebben
wij enkel met naakte feiten en het albeheerschend mechanisme te rekenen. Dan moet
iedere voorstelling, welke met dat mechanisme in strijd is, als misleidend worden
op zij geschoven; het is niet moeilijk in te zien, dat er dan van de beginselen, die aan
het menschelijk leven waarde geven, niets blijft overeind staan.
Maar de wetenschap laat zich, evengoed als de taal, de kunst, de wetgeving van
een staat, de godsdienst van een volk, niet enkel als een zaak buiten den geest, maar
ook als een werkzaamheid van den geest beschouwen; dan worden de grondstellingen
der wetenschap voor wie haar ware beteekenis wil vatten slechts begrijpelijk, indien
men ze in betrekking brengt tot het denken, dat ze invoert en handhaaft. In dat geval
zou er evenmin in de wetenschap als in de dingen iets blijvends zijn, iets dat als een
afgesloten rekening voor alle eeuwen geldt. ‘De geest is leven en scheppende kracht.
Als het wetenschappelijk determinisme het werk des geestes is, dan is dat
determinisme een voorbeeld, waarnaar men heeft te werken, niet een noodlot, dat
onverbiddelijk op ons drukt. De omschepping van het levende woord in een dood
en afgesloten systeem is juist dat, wat men “scholastiek” noemt. Als men in de plaats
van het werkzame levende denken de scholastiek, een in onveranderlijke formules
vastgelegd denken, de versteende vruchten van het vroeger denken schuift, dan
geschiedt dat werkelijk overeenkomstig den gewonen loop der natuur, want op die
wijze wordt eenvoudig de algemeene natuurwet der gewoonte of der traagheid
toegepast. Maar het is niet onvermijdelijk, dat dit geschiedt. De mensch kan zijn
geestelijke kracht, zijn scheppende werkzaamheid handhaven en tegen de traagheid
worstelen, welke hem geneigd doet zijn gewoonten te volgen.’
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Door de klaarheid en de onweersprekelijke nuttigheid der wetenschap verblind, liet
de geest zich nog kort geleden ringelooren. In vollen ernst beschouwde hij zich zelf
als een raderwerk in een machinerie. In onze dagen evenwel bedenkt de geest op
nieuw, dat hij leven, oorspronkelijke daad, streven naar het betere is, voorts dat de
wetenschap in dat innerlijke leven moet worden opgenomen, waaruit zij in waarheid
geboren wordt.
Daarmede is tevens gezegd, dat de geest in onze dagen het naturalisme overwinnen
en, al zij het op de natuur steunende, doeleinden wil nastreven, welke boven de natuur
uitgaan.
De geest is niet een ‘ding’, dat tot handelen in staat is, maar alles wat werkelijk
geest is ontvouwt zich, verzet zich tegen traagheid, brengt voort, schept zich zelf.
Evenwel zweeft de geest niet in de ledige ruimte, zijn werkzaamheid bestaat juist
daarin zich stof toe te eigenen, haar te doordringen, haar te vergeestelijken. Hij staat
niet boven de natuur, maar woont in haar, bestiert hare werkzaamheid, wier schepper
hij in den grond zelf is, en maakt haar determinisme buigzaam.
In Eucken begroet Boutroux zijn geestverwant, die de realiteit en de waarde der
natuur vasthoudt, zonder den geest door haar te laten verzwelgen, en die de
superioriteit en de eigen werkzaamheid des geestes weet te handhaven, al erkent hij
dat de geest met de natuur is samengekoppeld.
Boutroux merkt zeer fijn op, dat het niet voldoende is op de schitterende triumfen
der moderne techniek te wijzen om de meerderheid des geestes boven de stof aan te
toonen. De gissing ligt integendeel voor de hand, dat wie over de natuur gebiedt door
zich naar haar wetten te voegen en haar in haar eigen strikken te vangen, zelf een
deel der natuur uitmaakt. ‘Als wind en stroom hunne werkingen vereenigen, dan
moeten zij twee gelijksoortige krachten zijn.’ De geest is onafscheidelijk van de
materie, terwijl de wetten der materie den indruk geven zelfgenoegzaam te zijn. Hoe
kan er dan ruimte blijven voor een vrij en oorspronkelijk geestesleven?
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Inderdaad is het niet alleen geen contradictie, maar schijnt het praktisch en logisch
het eenvoudigst aan het naturalisme gelijk te geven. ‘Het te willen overwinnen, staat
gelijk met een weddingschap te wagen.’ Hier trekt Boutroux een parallel tusschen
Pascal en Eucken. Pascal, die, zoover bekend, nooit aan eenig dogma der Katholieke
Kerk getwijfeld heeft en zelfs in de dagen zijner jongelingschap te Rouaan, dus vóór
zijn tweede, echte bekeering, een weinig bescheiden ketterjager was, noodigt later
de sceptici van zijn dagen uit om te wedden vóór of tegen de eeuwigheid. Maar is
het Pascal ook gelukt, vraagt Boutroux, aan te toonen dat zelfs hij, die niet twijfelt,
maar werkelijk ongeloovig is, wedden moet? Men kan inderdaad zich laten gaan,
met den stroom der dingen meedrijven, geen weerstand bieden en zoo een volkomen
natuurlijk leven lijden. Het naturalisme is een mogelijke oplossing van het probleem
van het menschelijk leven. Volgt daaruit echter, dat het de noodwendige oplossing
is? Als ik weiger mij er door te laten bevredigen, heeft men dan het recht van een
individueele luim te gewagen? Hier hebben wij de grondgedachte van Eucken's
‘Geistige Strömungen der Gegenwart.’
Gelijk, zegt Boutroux, bij Pascal in zijn levenswerk alles draait om dit ééne punt,
hoe hij den twijfelaar uit zijn sluimering zal opwekken, daar deze, eenmaal voor zijn
toekomst ernstig bezorgd, zich ten slotte tot God wenden moet, zoo is Eucken met
al de krachten van zijn ziel er op uit het kritisch nadenken van den geest, die door
het naturalisme bevredigd is, wakker te roepen en hem er van te overtuigen, dat hij
met allen ijver onderzoeken moet of dat standpunt den mensch werkelijk waardig is.
Maar terwijl Pascal, ten einde den ongeloovige aan te sporen om niet enkel te letten
op datgene wat vlak bij is, hem voorschrijft den blik naar binnen te richten en de
onrust gade te slaan, die hem tegen zijn wil kwelt, zoo streeft Eucken als zoon van
een eeuw en een land, die het individueele leven met het sociale in harmonie willen
brengen, er naar te toonen, dat de geestelijke stroomingen van den
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tegenwoordigen tijd op doeleinden gericht zijn, die niet in de wereld der zinnelijke
ervaring worden aangetroffen. De methode van onderzoek, die Pascal op den individu
toepast, wordt door Eucken bij de groote menschelijke maatschappij gebezigd. Zoo
komt Eucken tot de slotsom dat de arbeid, welke tegenwoordig in die maatschappij
plaats grijpt, niet eenvoudig een nevenprodukt van de gegeven werkelijkheid is, maar
op geest wijst, verwant met den wereldgeest. ‘Zulk een getuigenis is redelijk, doch
tevens een geloofsbelijdenis en een waagstuk.’ Gelijk Eucken het zelf uitdrukt: men
moet zoeken en toetsen, maar ook wedden en wagen. Men moet arbeiden voor wat
onzeker is. De waarde der gezindheid blijft onaangetast, hoe ook de uitkomst moge
zijn; de levenskracht en de voortreffelijkheid van het werk laten zich eerst bewijzen
door de vruchten, die het draagt. De grootste scheppingen zijn die, welke op de
breedste schaal nieuwe scheppingen in het leven roepen.

II.
Dat ook Kurt Kesseler in alle hoofdpunten met Eucken ééne lijn trekt, is geen toeval.
Hij is Eucken's leerling, een dankbaar en bewonderend leerling. Hij vergelijkt Eucken
met de besten van ons geslacht.
Opzettelijk, zegt Kurt Kesseler, heb ik niet op den titel van mijn boek van Eucken's
‘Lebenswerk’ gewaagd. Immers het is nog niet voltooid. Hij is ons nog een theorie
der kennis en een ethica schuldig. Zooals het werk thans reeds tegenover ons staat,
heeft het deze verdienste, dat niemand het objectief beschouwen kan, maar men er
vóór of tegen partij kiezen, er ja of neen op antwoorden moet.
Kurt Kesseler wijst aan, dat de problemen, aan welke Eucken zijn krachten wijdt,
uit de geschiedenis zijn geput. Uit de geschiedenis leert Eucken, dat het leven der
besten van ons geslacht steeds een strijd is geweest om een hooger en voornamer
rijk te vestigen dan dat, waarin alles
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mechanisch toegaat en de wetenschap der natuur ons rondvoert, een poging om in
den hemel van gerechtigheid, waarheid, blijvende schoonheid, onbaatzuchtige
toewijding binnen te dringen, een worsteling dus om doeleinden te verwerkelijken,
welke door de wereld der zinnen ons niet worden aan de hand gedaan.
Als de mensch zich zelf moest geven wat de vrome meent aan zijn God
verschuldigd te zijn, als alles aan dat zwakke en dolende schepsel eindig, subjectief,
door tijd en ruimte beperkt en hij niet door zijn geest aan de wereld van het eeuwige
verwant ware, zou men dan kunnen zeggen: de geestelijke waarden zijn veilig
opgeborgen?
Men moet zich door een kracht gedragen voelen, grooter dan die waarover men
zelf beschikt, om met vol vertrouwen op behoud van de eens verworven ideale
levensgoederen en op vermeerdering van dien schat door nieuwe te durven rekenen.
Eucken is er van overtuigd, dat een hooger orde der dingen in den mensch werkt,
voor zoover hij een geestelijk wezen is. Natuurlijk moet dat dan, al wordt het niet
uitdrukkelijk gezegd, beneden de grens van het bewustzijn, althans niet in het heldere
daglicht, geschieden. Zulk een stelling laat zich niet bewijzen. Men neemt haar aan,
wijl men haar wil aannemen, en men wil het, wijl zonder wereld van eeuwige waarden
het echt menschelijk leven onbestaanbaar zou zijn. Het spreekt wel van zelf, dat het
eenvoudig bestaan van zulk een hoogere wereld niet bevredigt. Zij moet tot ons
komen ‘mit Gabe und Aufgabe’, gelijk Eucken het uitdrukt; zij moet zich aan den
mensch mededeelen en hem tevens zijn taak opleggen, de taak om met inspanning
van krachten te verwerven wat niet geschonken kan worden, maar in ieder op nieuw
oorspronkelijk moet geboren worden: karakter, gezindheid, overtuiging. Om die
reden noemt Eucken zijn idealisme ‘activisme’; hij onderscheidt het zoo van het
bedenkelijk idealisme dier optimisten, die wel eveneens gelooven aan
menschenwaarde en zielenadel, maar van een ongestoord voortgaande ontwikkeling
droomen, van een verwerkelijking
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van het rijk der rede, waarbij alle tegenstrevende machten ten slotte van zelve
medewerken in de goede richting.
Volgens Eucken is het konflikt tusschen ideaal en werkelijkheid meer dan een
spiegelgevecht en loopt er een breuk door het bestaande; hij denkt en gevoelt
dualistisch; vandaar dat hij, trots zijn verzet tegen de ouderwetsche ontologische
metaphysica, het niet buiten een bovennatuurlijken grondslag voor moraal en
godsdienst meent te kunnen stellen en ons voortdurend inscherpt, dat de geestelijke
waarden zonder religie, zonder gemeenschap met een hoogere wereld, holle klanken
zijn.
Dat alles wordt kort en bondig door Kurt Kesseler in zijn voortreffelijk boek
uiteengezet. Het bestaat uit zes hoofdstukken.
In het eerste doet onze schrijver Eucken als oorspronkelijk wijsgeer der
geschiedenis kennen, als beschrijver en beoordeelaar van de geestelijke stroomingen,
die er geweest zijn of nog zijn. Aardig zegt K. Kesseler: ‘De aanhanger van het een
of andere stelsel als socialisme of artistiek subjectivisme kan van Eucken leeren, die
hem de wapenen tot zijn verdediging in de hand geeft. Maar met die klaarheid en
grondigheid van uiteenzetting gaat klaarheid en grondigheid van kritiek gepaard.
Eucken toont met onverbiddelijke konsequentie aan, waar die stelsels op uitloopen,
als men voet bij stuk houdt. Zoo maakt hij den tegenstander de wapenen weer
afhandig, die hij hem eerst ter wille van een eerlijken strijd had in de hand gedrukt.’
In het tweede hoofdstuk spreekt K. Kesseler over Eucken's houding tegenover den
godsdienst en over de onderscheiding van wets- en verlossingsgodsdiensten, van
welke laatste het Indisch en het Christelijk type geschilderd worden. Misschien mag
hier worden opgemerkt, dat het Buddhisme, gelijk nog onlangs door een zoo
uitnemend Sanskrietkenner als Prof. Speijer, Hoogleeraar te Leiden, werd betoogd,
enkel in zijn eerste stadium atheïsme, nihilisme en Nirvana-ideaal was, terwijl een
jonger en levenskrachtiger Buddhisme naar China, Japan,
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Korea, Java, Thibet is gebracht, een Buddhisme dat een geheel ander karakter vertoont,
wèl den mensch het hooge ideaal van een alwetenden en barmhartigen Verlosser
voorhoudt, maar tevens talrijke goden en godinnen erkent en zijn steun in tooverachtig
ritueel vindt.
Wat het Christendom betreft, toont K. Kesseler aan, dat bij Eucken Jezus een
keerpunt in de geschiedenis van ons geslacht vertegenwoordigt, ofschoon Eucken
geen Heiland buiten God erkent. De moderne historische kritiek heeft een groote
opruiming onder de traditioneele voorstellingen gehouden. Waar men vroeger een
geheel tegenover zich zag staan, ontdekt men thans sterke tegenstrijdigheden en dat
in hoofdzaken. Zoo behelst het N. Testament ver van elkander afwijkende beelden
van Jezus en in den grond verschillende opvattingen van het Christendom; veel van
wat voor het geloof van later tijd een hoofdzaak werd, vindt men in de klassieke
oorkonden òf in het geheel nog niet, òf slechts in zijn allereersten aanvang; een
onbevangen beschouwing ontdekt een breede kloof tusschen de kerkleer en haar
historischen grondslag, den Bijbel.
Bij Eucken behelst het begrip van den godsdienst tweeërlei: de overtuiging van
het bestaan eener hoogere wereld en tevens die van het ingrijpen dier wereld in de
onze. Zoo is dus Eucken supranaturalist. Maar het eenige wonder, dat hij erkent, is
het groote geesteswonder.
Eucken weet, hoe zwaar op de besten en vroomsten de vorm van het Christendom
drukt, dien het tijdelijk nog in onze dagen vertoont. Hij kent het heete verlangen naar
een eerlijk vergelijk tusschen wetenschap en geloof. Zoo is zijn denken en scheppen
een geweldige poging, de grootste, die tot dusver ondernomen werd, om het eeuwige
waarheidsgehalte van het Christendom op den voorgrond te plaatsen, het vast te
houden, en daarbij tevens aan het geheel van het moderne weten en kunnen recht te
laten weervaren. Hij heeft dat gedaan op zoodanige wijze, dat K. Kesseler op grond
van zijne persoonlijke ervaring de oplossing bevredigend meent te kunnen noemen.
Het eenige,
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waarin K. Kesseler geneigd zou zijn van Eucken af te wijken is zijne waardeering
van sommige kerkelijke leerstukken. Maar hier geldt het slechts een theologisch, dus
wetenschappelijk verschil van inzicht.
In het derde hoofdstuk wijst K. Kesseler op de tegenstelling, die door Eucken
tusschen een schitterende, enkel uitwendige en een innerlijke, persoonlijke beschaving
wordt gemaakt. Toen het Duitsche geestesleven op zijn klassieke hoogte stond, was
het ideaal: de vorming van menschen. Deze echte cultuur heeft haar heerschappij
moeten afstaan aan een zoogenaamde reaal-cultuur, waarbij de ontwikkeling van
den innerlijken mensch verwaarloosd wordt, ter wille van het werk, dat op
natuurwetenschappelijk, technisch, politiek, maatschappelijk gebied te verrichten is.
Zoo wordt de cultuur tot een onpersoonlijke macht, welke zich tegenover den mensch
plaatst en hem tot een middel en werktuig in den dienst van den vooruitgang verlaagt,
in plaats van hem tot zich zelf te doen inkeeren. Deze ‘reaalcultuur’ kan den mensch
op den duur onmogelijk bevredigen en is stellig de hoofdreden van het tegenwoordig
pessimisme.
Intusschen wordt er gevraagd, of de mensch zich wel iets beters verwerven kan.
Hier verrijst het probleem der wilsvrijheid, dat door Eucken scherp in het oog wordt
gevat. De moderne wetenschap heeft bewezen, dat de mensch, ook in zijn zieleleven,
door de natuur omvangen en geketend blijft. Eveneens heeft zij den geweldigen
invloed van overerving en omgeving begrepen. Ook is het onbetwistbaar, dat het
thans levende geslacht het geheele verleden achter zich aansleept en zoo loopen wij
gevaar enkel epigonen te zijn, op vreemd leven te teren, geen oorspronkelijk leven
meer voort te brengen. Toch ligt de aanleg tot iets hoogers in ons, n.l. tot
persoonlijkheid. Van huis uit zijn wij enkel individuen. Er is een noodlot in ons en
buiten ons, waardoor wij gebonden worden, zoolang wij enkel individuen blijven.
Voor vrijheid is er geen ruimte, wanneer de wereld een gesloten stelsel is, en ieder
individu door zijn plaats in den samenhang van het geheel ten volle wordt beheerscht.
Zoo verrijst de

Onze Eeuw. Jaargang 12

48
vraag, of de mensch door al de vezelen van zijn natuur enkel met die gegeven wereld
samenhangt. De geschiedenis geeft hier het antwoord volgens Eucken. Het
meer-dan-historische, het eeuwige te midden van het tijdelijke, treedt ons in de
klassieke perioden en in de klassieke persoonlijkheden zóó te gemoet, dat er van een
nieuw, verjongd geestesleven gesproken moet worden. Dus is er een aanwijzing, dat
ook wij, in gemeenschap met de wereld der onveranderlijke idealen, ons vrijheid en
oorspronkelijkheid veroveren kunnen door die eigenschappen dagelijks met inspanning
van alle krachten op nieuw te verdienen.
Hoofdstuk IV is aan antinomieën gewijd. Ik wil slechts op één enkele wijzen. Een
weinig zelfbezinning leert ons, dat wij nooit rechtstreeks de dingen buiten ons, maar
enkel onzen eigen toestand beleven, dat derhalve wat zich als een werkelijkheid
tegenover ons uitstrekt van binnen uit moet zijn ontwikkeld. Zoo verrijst de vraag,
in hoever dat, wat het denken uit de dingen maakt, hun eigen zijn vertolkt. Wij kunnen
de dingen niet ter zelfder tijd van ons afschuiven en naar ons toe trekken; het oude
begrip van waarheid als van een overeenstemming tusschen ons voorstellen en een
daar naast liggende wereld is derhalve onhoudbaar geworden, gelijk door Kant werd
aangetoond. Nemen we aan, dat de mensch tegenover de dingen staat en dat deze
zich aan hem meedeelen, dan zouden zij zich toch naar 's menschen natuur moeten
voegen en derhalve in zijne voorstelling iets anders worden dan zij op zich zelve
zijn. Gesteld evenwel, dat de dingen zich onvervalscht in den mensch konden
afspiegelen, hoe zouden wij daarvan zekerheid erlangen, daar wij immers niet een
derde standpunt kunnen innemen en van daar uit ons beeld der dingen met de dingen
vergelijken? Is dus het verlangen naar waarheid voor geen bevrediging vatbaar?
Zoo zijn er meer moeielijkheden, die het leven thans onrustiger, minder behagelijk
doen zijn dan het vroeger was, maar te gelijkertijd is het vrijer, bewegelijker, ruimer
geworden. Moedig de zware problemen onder de oogen zien getuigt van meer ernst
dan die oudere zienswijze, die
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meende klaar te zijn, maar het niet was, en den mensch een rust verschafte, welke
niet een overwinning, maar een miskenning van de tegenstrijdigheden des bestaans
beduidde.
In het vijfde hoofdstuk doet K. Kesseler ons opmerken, dat Eucken niet enkel,
gelijk Kant, de methoden van het rationalisme en het sensualisme onbevredigend
noemt, maar ook de door Kant zelven aanbevolen transcendentale methode op ruimer
schaal wenscht te zien toegepast. Kant ging enkel van mathesis en natuurkennis uit
en besloot zoo tot de apriorische vormen der zuivere rede, welke het bewijs met zich
brengen, dat de werkelijkheid des geestes verder reikt dan het aan tijd en ruimte
gebonden individu. Eucken kiest als fundament van zijne beschouwingen de wereld
van den arbeid, d.i. het geheel van die geestelijke waarden, welke het
gemeenschappelijk leven der menschen geschapen heeft en nog bezig is te scheppen.
Uit de aanwezigheid dier rijke, schoon onvoltooide wereld besluit Eucken tot de
krachten en vermogens, vereischt om haar te stichten en verder op te bouwen. Zoo
komt hij tot zijn uitgangspunt: erkenning van een geestesleven, dat zich in en door
menschen openbaart, maar tevens bovenmenschelijk en bovennatuurlijk is. Het
naturalisme, dat een protest tegen zulk een zienswijze heet te zijn, is een bewijs voor
hare juistheid; om te ontstaan had het nog geheel andere krachten noodig dan die,
welke deze plebeïsche philosophie wil laten gelden.
In zijn slothoofdstuk wijst K. Kesseler zeer scherpzinnig op verwantschap en
verschil tusschen Eucken aan de eene zijde, J.G. Fichte en Hegel aan den anderen
kant, en op het fijne gevoel van Eucken voor de geestelijke behoeften van onzen tijd.

III.
Het is opmerkelijk, dat te gelijk met Eucken een denker van geheel andere orde,
langs geheel verschillende wegen, in hoofdzaak tot dezelfde uitkomsten is geraakt.
Wij denken hier aan den schitterenden wijsgeer William
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James, wiens onverwacht sterven de wereld betreurt, en die in het land van den dollar
met goed gevolg het vaandel van het idealisme heeft ontplooid. Ook W. James neemt
aan, dat het laatste woord van het bestaande niet schipbreuk en ondergang kan zijn
en dat er in alle eeuwigheid voor den triumf van het hooge en edele gezorgd wordt.
Ook hij ziet in het godsdienstig bewustzijn een misschien onbewuste onderstelling
betreffende den diepsten grond der werkelijkheid, een onderstelling, welke den vrome
tot blijmoedige aanvaarding van het leed dezer wereld en tot het prijsgeven van eigen
wenschen voert. Ook hij beweert, dat er toestanden zijn, waarin de mensch zich één
voelt met het hoogste, dat hij beseft, en dat er van uit een wereld des geestes nieuwe
oorspronkelijke kracht in onze wereld stroomt. Evenmin als Eucken beproeft hij het
onmogelijke en tracht hij aan het verstand een definitie van die wereld des geestes
te geven.
Allerwege zien wij het idealisme opbloeien, zelfs onder de beoefenaars der exacte
wetenschappen. Een natuurvorscher als G. Milhaud wil het positivisme overwinnen
door aan de drie stadieën van Comte, het theologisch, het metaphysisch en het positief,
een vierde, dat der innerlijkheid, toe te voegen. De moderne mensch is er volgens
hem van overtuigd, dat niet alleen echte zedelijkheid en levende godsdienst een
steunpunt in hem hebben, maar dat er zelfs geen werkelijkheid voor hem bestaat,
onafhankelijk van zijn denken. Zoo zegt ook de mathematicus Poincaré: ‘Het denken
is de echte werkelijkheid. Het is een bliksemstraal in het nachtelijk duister. Maar die
bliksemflits is alles.’ E. le Roy loochent de zoogenaamde onkreukbare natuurwetten,
door ze voor een min of meer willekeurig gewrocht des geestes te verklaren. Wij
formuleeren de wetten zoo, als ons voor ons denken en handelen het doelmatigst
voorkomt. Wel verre van tot loochening van vrijheid te voeren, onderstelt de
wetenschap der natuur vrijheid. In plaats van te vragen, hoe zij te midden van een
vooraf bestaande machinerie ontkiemen en opgroeien kan, moeten wij zeggen, dat
wie zich op de wetenschap
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beroept om een algemeen determinisme te proclameeren, de echte bron van alle
wetenschap, welke vrijheid des geestes is, miskent.
In dit verband zou ik nog H. Bergson kunnen noemen, aan wien onze landgenoot,
Dr. Steenbergen, een zoo voortreffelijk boek heeft gewijd. De fout van alle
intellectualisme is volgens Bergson deze, dat wat van de verstandswereld der ruimte
geldt op de innerlijke wereld, op de wereld van worden en leven, op de binnenzijde
der werkelijkheid wordt toegepast. Verstand is een schepsel van het leven, bestemd
om op bepaalde dingen te werken. Verstand is ééne zijde van het leven, kan dus
onmogelijk het leven in zijn volheid omvatten. Verstand heeft enkel met de wereld
der ruimte te maken, maar is niet in staat om door te dringen in de wereld van den
tijd, waar voortdurende schepping van iets nieuws, verandering, leven, het niet te
voorziene, het onberekenbare zich voordoet. Het spreekt van zelf, dat ook deze denker
pleit voor vrijheid; hij ontdekt haar in handelingen, die uitdrukking zijn der geheele
persoonlijkheid.
Zoo toont het algemeen revival van het idealisme, dat er een nieuwe wereld van
geestelijk leven in aantocht is. Zelfs op het gebied der kunst wordt het naturalisme
vaarwel gezegd. In zijn onlangs afgelegde geloofsbelijdenis verklaart een artiest als
Rodin: ‘Wanneer een goed beeldhouwer een menschelijk lichaam modelleert, geeft
hij niet enkel spieren te zien, maar ook het leven, dat ze bezielt, ja méér dan dat: de
scheppende kracht, die ze gevormd heeft. De echte kunstenaar heeft iets te zeggen,
iets te openbaren. Hij geeft nieuwe gronden om het leven lief te hebben, nieuwe
inzichten om het beter te bestieren.’
Geen wonder dat Paul Oldendorff in naam van het herlevend idealisme ook de
paedagogiek nieuwe wegen wil zien inslaan. Waarom heerscht er, vraagt hij,
verbittering tegen het onderwijs, dat op onze hoogere scholen wordt gegeven? Zijn
antwoord luidt: er wordt te veel doode geleerdheid ingepompt, kennis, die den
innerlijken mensch niet doet groeien, kennis, waarmede men niets in het leven
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weet aan te vangen en die hoogstens enkel strekken kan om een goed examen af te
leggen en een graad te verwerven. De wetenschappen, die zich uitsluitend tot verstand
en geheugen richten, ‘nemen een te breede plaats bij ons onderwijs in’. De cultuur
des geestes wordt verwaarloosd.
Terecht, zegt Dr. Oldendorff, roemt men op de schitterende triomfen van
natuurkennis en techniek, doch men vergete niet, dat de scheppende geest, die ons
zooveel heerlijks bezorgd heeft, nog in geheel andere richtingen werkzaam is. Hij
wijst op vierderlei gebied: kunst, litteratuur, philosophie, religie, waar door
levenwekkende daad geestelijke goederen worden te voorschijn gebracht. Doch in
plaats van met de leerlingen tot deze bronnen van innerlijk leven door te dringen,
blijven de docenten meestal onderweg steken te midden van den rommel van
werktuigen, aan de onmisbare hulpwetenschappen ontleend, welke op zich zelf geen
opvoedende kracht hebben. Zoo wordt het verlangen naar het levenwekkende, dat
den jongeling van onzen tijd eigen is, niet bevredigd.
Op natuurwetenschap alleen laat zich, zegt O., geen cultuur bouwen, daar zij enkel
die functies des geestes aan het werk zet, welke, om het zoo eens uit te drukken, aan
de peripherie plaats grijpen en niets met het persoonlijk leven, met het leven uit de
diepte, te maken hebben. Nog minder kan men zeggen, dat er menschen gevormd
worden door die beoefening der geschiedenis, welke haar kracht zoekt in zoogenaamde
objectiviteit, in het bijeengaren van een reusachtige massa feiten, welke enkel van
buiten af mogen worden aangestaard; waardeeren van hetgeen geschied is, komt hier
niet te pas, zoo heet het, want welk recht zou men hebben om onzen maatstaf aan
een vroegere eeuw aan te leggen? Alle tijden staan op ééne lijn, hebben evenzeer
gelijk en ongelijk in hunne taxaties van recht en onrecht, gelijk waar zij slechts
beslissen voor zich zelve, ongelijk, waar zij van een duurzaam criterium droomen;
alles wordt door den stroom der tijden meegesleurd; het is ijdele waan zich boven
dien stroom te willen verheffen
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en niet te erkennen, dat het eenige absolute de universeele relativiteit is. Het spreekt
wel van zelf, dat bij een dergelijke historiebeschouwing geen menschenvormende
kracht te zoeken is. Ook is zij niet te vinden bij een beoefening dier exacte philologie,
voor welke het eenerlei is of zij met door haar inhoud waardevolle dan wel
onbeduidende letterkundige gewrochten te maken heeft, daar immers in beide gevallen
de goede methode evenzeer kan worden toegepast. Oldendorff zegt uitdrukkelijk,
dat hij niet instemt met het koor van hen, die op de philologie schimpen, als zou zij
de wetenschap van het niet-wetenswaardige zijn; zonder haar ware het onmogelijk
van eenige vreemde litteratuur kennis te nemen; ook is zij in staat groote
veranderingen in het geestesleven te bewerken, gelijk uit het voorbeeld van de
moderne bijbelcritiek blijkt. Maar hij teekent verzet aan tegen den waan, dat
philologische vorming alleen voldoende zou zijn voor een persoon, die als drager
der cultuur later in de school wenscht op te treden. Om die reden behoort de studie
aan de academie o.a. door opname van de philosophie een hervorming te ondergaan;
thans is zij meestal zóó ingericht, dat zij den aanleg om een goed leeraar te worden,
waar deze van huis uit bestaat, eer ondermijnt dan hem tot ontwikkeling brengt.
Vermoedelijk zal de splitsing der vakken, ten gevolge van het toestroomen van
nieuw materiaal van kennis, voorloopig niet tot staan komen. Daarmee groeit het
gevaar, dat echte cultuur voor de hoogere school steeds meer verloren zal gaan. Juist
die vakken, welke ons in het zieleleven van tijden, volken en individuen diep doen
indringen, behoorden om hunne groote waarde als opvoedende factoren op den
voorgrond te treden. Innerlijk leven is het eenige, wat op de keper beschouwd door
ons gekend kan worden; alle overig weten is, niettegenstaande de nauwkeurige
formuleering van wetten, slechts weten van den tweeden rang; hier toch vatten wij
enkel de beweging der objecten, terwijl zij zelve in nachtelijk duister gehuld blijven.
Daarom is het noodig voor den docent, die in den
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echten zin des woords opvoeder wil zijn, zich een tot in de diepte gaanden blik op
het leven en den mensch eigen te maken.
Herr Oberlehrer Paul Oldendorff am Kaiser Friedrich Realgymnasium in Rixdorf
- Berlin wekt ieder op, die een goed paedagoog wil worden, ernstig de boeken van
Eucken te bestudeeren. Hij is er van overtuigd, dat aan diens hoofdgedachten de
toekomst behoort. Wie in de philosofie van Eucken is doorgedrongen, zal er naar
streven om de jongelingen niet enkel met de vormen, waarin hooger leven vroeger
optrad, te doen kennis maken, doch hun ook dat hooger leven zelf, op eigen
persoonlijke wijze, te doen medeleven en hun zoo door toeëigening van het eeuwige,
dat in den tijd is te voorschijn gekomen, duurzame schatten te doen verwerven. Dat
zou de ware zegepraal over het noodlottig intellectualisme zijn, een triumf welke
nooit te wachten is van toevoeging van realia aan zuiver technisch onderwijs, gelijk
thans door hen, die het onderwijs belangrijk willen maken, wel eens ten onrechte
gemeend wordt. Dr. Oldendorff citeert Eucken waar deze zegt, dat de mensch als
geestelijk schepsel niet een kind van het oogenblik is, dat wij ons dus met wat achter
ons ligt niet moeten bezig houden om wat er in is voorbijgegaan, maar om zijn kern
van blijvende waarde. Wie zoo denkt, behoort scheiding te maken tusschen het
tijdelijke en zijn gehalte aan eeuwigheid, het verleden met het eigen leven in
betrekking te brengen, het uitwendig vreemde tot innerlijk eigendom om te stempelen.
Iets dergelijks geschiedt wel hier en daar, maar kunnen wij zeggen, dat het doorgaande
plaats grijpt, dat het bij het onderwijs de voornaamste plaats inneemt? Duitschers,
zegt Eucken, hellen er te zeer toe over om geleerden arbeid in de plaats van innerlijke
bezieling te stellen en aan schoolsch weten den eersten rang toe te kennen. ‘Dus is
het niet zonder grond, dat de klassieke oudheid aan de jeugd geen geestdrift
inboezemt, maar haar veeleer vermoeit; de schuld daarvan ligt niet aan de oudheid,
doch aan ons, aan de wijze, waarop wij bij het onderricht enkel koude
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geleerdheid doen verwerven. Hoe zou op den geheelen mensch kunnen werken wat
niet van den geheelen mensch uitgaat!’ Van het ontzenuwend historisme zegt Eucken,
dat het schimmen geeft in plaats van werkelijkheid, kennis in plaats van overtuiging,
geleerdheid in plaats van persoonlijk leven; de geschiedenis behoort in den dienst
van het leven te staan; anders loopen wij gevaar, door ons met haar bezig te houden,
den drang tot eigen leven te verliezen en gewillige slippendragers van vreemde tijden
te worden. Historiebeoefening moet een oordeel zijn over het verleden, scheiding
tusschen wat verdient te gronde te gaan en wat dit niet verdient, maar door kracht
des geestes moet worden vastgehouden.
Men bespeurt het: in de plaats van de Herbartiaansche paedagogiek, welke zoolang,
vooral in Duitschland, maar toch ook bij ons, een overwegenden invloed heeft
uitgeoefend, is er thans een Euckiaansche paedagogiek in aantocht. Dit beteekent
een groote vooruitgang, daar Eucken veel dieper dan Herbart het zieleleven opvat
en het vrije, oorspronkelijke scheppende geestesleven doet ankeren in een wereld,
welke onafhankelijk is van den stroom des tijds. Een paedagogiek, die op Eucken
steunt, mag als motto kiezen het woord, dat door Oldendorff aan Schelling werd
ontleend, en boven zijn geschrift geplaatst: ‘Lerne nur, um selbst zu schaffen!’ En
evenzeer dat andere, oude, algemeen bekende, maar weinig toegepaste woord: ‘Non
scholae, sed vitae.’
Jena, waar in vroeger tijd Schelling, Fichte, Hegel hun licht hebben doen schijnen,
waar later Carl Hase, Kuno Fischer, Lipsius hebben gewerkt, die kleine maar
beroemde universiteitsstad, voornaamste zetel van het Duitsch idealisme, waaraan
dezer dagen de voortreffelijke Otto Liebmann ontvallen is1), bergt twee mannen
binnen zijne muren, wier namen in de vijf werelddeelen op veler

1) Liebmann heeft betoogd, dat er tusschen geest en letter der Kantiaansche philosophie moet
worden onderscheid gemaakt, dat de laatste in menig opzicht is voorbijgegaan, terwijl de
eerste onsterfelijk is.
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lippen leven: Ernst Haeckel en Rudolf Eucken, een natuurvorscher en een philosoof,
die niet enkel ten gevolge van hun werk, maar ook van hun aard antipoden zijn.
Laat mij tenslotte het portret van deze twee figuren, welke door het geestig penseel
van een hunner ambtgenooten Dr. P. Meinhold werd geleverd, den lezer voor oogen
stellen.
Hier de natuurvorscher, bekend op zijn gebied, geliefd en vereerd door zijn
toehoorders en leerlingen. Binnen de grenzen van zijn vak laat hij zich niet opsluiten.
Levensvragen wil hij beantwoorden, levensraadsels oplossen. ‘Maar dan is hij meer
dichter dan denker.’ Een grijsaard vol vuur, die, reeds een zeventiger, met de geestdrift
van een jongeling in het strijdperk treedt, een vijand van ieder godsdienstig leerstuk,
maar op den trant van een natuurkundige een even heftig dogmaticus, als er ooit
onder de strijdlustige theologen der 17de eeuw werd aangetroffen. Zonder eenig
voorbehoud wil hij de methode der natuurkennis op het terrein der geestelijke
wetenschappen zien toegepast. Iedere metaphysica ontzegt hij recht van bestaan, er
vast van overtuigd, dat de eerste grondslagen van alle wijsbegeerte bij de natuurkennis
te zoeken zijn en door denkende ervaring, a posteriori, het aanzijn hebben verkregen.
Tegenvoeter van dezen heros is de steeds zakelijke en in den voornamen zin des
woords rustige Rudolf Eucken. Op wetenschappelijken trant is hij uiterst voorzichtig.
In klassieke taal wendt en keert hij zijn gedachte zoo naar alle zijden en hoeken, dat
niets zijn aandacht kan ontsnappen en nergens een sophisme kan doorsluipen.
Allerwege erkent hij waarde en onmisbaarheid der natuurwetenschappen, verkondigt
haar zelfs met grooten nadruk; maar zijn eigenlijk levenswerk is de zelfstandigheid
van het geestesleven te doen uitblinken, een op eigen voeten staande metaphysica te
scheppen, tegenover de natuurwetenschappen ook het recht en de taak der geestelijke
wetenschappen, vooral der philosophie, te bepleiten, vast te stellen. Wat hem belang
inboezemt, hem altijd op nieuw in beweging
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brengt, is het levensprobleem, de vraag naar waarde, doel, taak des levens. Hoe
verwerft mijn persoonlijk, subjectief gevoelen, voorstellen, handelen, objectieve
waarde? Hoe komt werkelijk, echt geschieden tot stand? ‘Jaren lang, terwijl de golven
van het naturalisme over alles heenstroomden, heeft de wakkere strijder vrij wel
alleen gestaan.’
Dat geheel andere tijden thans zijn aangebroken is zeker voor een deel de verdienste
van den Jenaer philosoof, maar moet tevens aan de heerschappij van de wet der
slingerbeweging worden toegeschreven, welke zich ook op psychisch gebied doet
gelden. Het is een regel dat, als de grootouders nuchter en prozaïsch tegenover het
leven hebben gestaan en gelijk koele rationalisten de eischen des gemoeds veelal
hebben miskend, de kleinkinderen hongeren en dorsten naar poëzie, naar mystiek in
den gezonden, zelfs in den ziekelijken zin des woords, behoefte gevoelen aan vol,
rijk, harmonisch leven, aan ontwikkeling der persoonlijkheid, aan een
wereldbeschouwing, die wijding geeft aan het bestaan.
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Onze voorouders door vreemden beoordeeld.
(Voornl. 18e Eeuw.)
Door J.S. Bartstra.
Aan M....
In een niet onbekend artikel van 1861, De Nederlanders der 17e Eeuw door
Engelschen geschetst, vertelt Fruin van de groote bewondering, die in onzen Gouden
Tijd Engelsche reizigers gekoesterd hebben voor ons volk en zijn eigenschappen (1),
een bewondering die het best te vergelijken is bij het gevoel dat zich tegenwoordig
meester maakt van den ‘Canadees of den Noor’ - naar Macaulay zich uitdrukt ‘wanneer deze voor het eerst voet aan wal zet in het zelfde Engeland’. Trouwens niet
alleen Engelschen, die door een hevige begeerte met ons te concurreeren er toe
gedreven werden, ons met de loupe te bekijken, ook Franschen hebben onze
voorouders der 17e eeuw hun bewondering niet kunnen onthouden, al schijnt het
zeker, dat voor hen de glorie van hun Zonnekoning al het andere verduisterde en hun
groote klassieken althans over ons nooit anders dan minachtend gesproken hebben.
En dan: Noord-Duitschers en Skandi-

Onze Eeuw. Jaargang 12

59
naviërs, in wier landen onze vloten de wet stelden, op wie, zooals bekend is, onze
17e eeuwsche kultuur zooveel invloed heeft uitgeoefend, die Cats en den Bijbel in
het Nederlandsch lazen en voor wie een reizend Hollandsch tooneelgezelschap een
gezochte verpoozing was: hoe hebben zij tegen onze Republiek opgezien! Het waren
dan in de eerste plaats wel onze bedrijvigheid, onze werkzaamheid en zindelijkheid,
kordaatheid en promptheid, ingetogenheid en bezonnenheid, die door al deze
vreemdelingen bewonderd werden en aangeprezen ter navolging, ofschoon zij over
onze geldgierigheid en onbeweeglijkheid niet zwegen. Wij zijn in de 17e eeuw dan
ook wel volmaakte ‘businessmen’ geweest. ‘In Nederland werkt iedereen en hard’,
verklaren alle berichtgevers; onze zindelijkheid werd spreekwoordelijk, wat zij altijd
gebleven is en van welke spreekwoordelijkheid zij nog eenmaal bijna belachelijk
zou worden evenals onze ingetogenheid: naarmate langzamerhand de achtbaarheid
van het gezamenlijk beeld van den Nederlander zich in de oogen der vreemdelingen
wijzigde. ‘Bij het terugzien’ - zegt Fruin - ‘naar die vervlogen grootheid is het ons
te moede als den koopman, wiens zaken verachterd zijn, bij het herdenken aan zijn
goede dagen van weleer... Maar wat voor zulk een man een nutteloos terugzien, een
ijdele zelfverheffing, een ijdele kwelling is, kan voor een volk een heilrijke
zelfbeproeving, een opwekking tot krachtig handelen wezen.’
Het scheen mij belangrijk genoeg, deze studie van Fruin te vervolgen met een
onderzoek naar de wijze waarop onze voorouders door vreemdelingen beoordeeld
zijn in de volgende, 18e eeuw. Misschien zou het intusschen verbazing kunnen
wekken, dat als bronnen voor dit opstel werden gebruikt niet alleen beschouwingen
van bekende reizigers, maar ook uitlatingen en voorstellingen van buitenlandsche
letterkundigen, zelfs indien het zeker zou zijn dat dezen nimmer een voet in ons land
hadden gezet. Maar het kwam mij voor, dat beroemde schrijvers ook in dit opzicht
dikwijls uitspraken wat er in het gemoed van hun tijd, hun volk, hun klasse en
onbewust leefde.
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Een volk, dat door de 17e eeuw in de eerste plaats bedrijvig en spaarzaam geacht
was, moest door de 18e, wel voornamelijk rijk gevonden worden. Zooals de
berichtgevers der 17e eeuw allen van ons land den indruk hadden gekregen van een
grooten bijenkorf, zoo hebben die der 18e zich de Republiek gedacht als een
schatkamer of een effectenmarkt. Vooral bij volken, die veel armer waren dan wij,
b.v. bij Franschen en Italianen vinden wij daaromtrent de overdrevenste
voorstellingen. Deze overdrevene en ons dikwijls belachelijk in de ooren klinkende
voorstellingen zijn het, die men ook thans nog wel over de fabelachtige rijkdommen
der Hollanders in het buitenland terug vindt en die hun oorsprong hebben in dezen
tijd.
Wat daarbij verbazing kan wekken is, dat men niets schijnt te merken van het
innerlijk verval, dat reeds in de eerste helft der 18e eeuw onze Republiek heeft
aangetast. Integendeel schijnt zelfs van onze voorouders de schoone schijn, die indruk
maakt, in de eerste helft der 18e eeuw schitterender geweest te zijn dan in de 17e.
Maar vooreerst is het tegenwoordig voor ons gemakkelijker dat innerlijk bederf tot
in zijn kiemen na te gaan, dan voor het groote publiek dier dagen, het aan de uiterlijke
kenteekenen te bespeuren. En dan: men vergete het niet: de positie van ons land, drie
kwart deel der 18e eeuw door, blééf uiterlijk aanzienlijk. Was het dan al, dat wij ons
leger afschaften en onze vloot verwaarloosden, ons angstvallig terug trokken uit
iedere diplomatieke verwikkeling: finantiëel bleven wij de machtigsten en juist in
de politiek geldt het immers: ‘geld is macht’. Zoo zullen de gebeurtenissen van 1780
en vlg. jaren en misschien ook nog die van 1787 bij den argeloozen beschouwer meer
verbazing hebben gewekt, dan men tegenwoordig geneigd is te vermoeden.
In de oogen van het Europeesche publiek der 18e Eeuw waren onze voorouders
de menschen van het geld, dat veel vermag, de mannen, wien, ook al hielden zij zich
naar het scheen buiten het uiterlijk verloop der zaken, toch uit der aard het laatste
woord moest worden verleend.
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Vandaar, dat in de 18e Eeuw ook de afgunst van het Buitenland sterker werd dan in
de 17e.
Allereerst in Engeland groeide tegen ons, de bezitters, de nijd van hen, die toen
verwervers waren, zooals wij honderd jaar te voren. Niet aan de reisverhalen, die
Engelschen voortgaan te geven over ons land en zijn bewoners, merken we dat het
duidelijkst op. Daarvoor was de bewondering der 17e Eeuw te sterk geweest. Ook
bleven wij in Europa gelden voor de traditioneele en trouwe vrienden van Engelands
diplomatie. Zoo Lady Worthly Montague, vrouw van een bekend staatsman, die in
den zomer van 1716 een reis maakte door ons land op den doortocht naar
Konstantinopel (2). Wij verbazen ons er niet over, dat zij, als vrouw, nòg meer
getroffen is door de Hollandsche zindelijkheid en natuurlijk de bedrijvigheid op haar
den indruk maakte van drukte. Ze heeft na haar aankomst te Rotterdam de heele stad
op haar muilen door kunnen wandelen, zonder zich te bevuilen. ‘De Hollandsche
meiden besteden dan ook meer moeite aan het schoonmaken der straat dan de
Engelsche aan het schoonmaken der slaapkamers!’ Lady Montague heeft zich zeer
verlustigd in het aanschouwen van het Hollandsche platteland, dat haar één groote
hofstede leek: ‘de wegen zijn wel bestraat, aan weerszijden door rijen boomen
beschaduwd, het land van breede kanalen doorsneden, vol vaartuigen, die heen en
weer varen.’ Aan alle kanten liggen dorpen en steden, zóó dicht bij elkaar, dat het
wel schijnt, alsof ze in elkaar overgaan. Zij is dan ook uit over de welvarendheid der
bewoners. In Rotterdam heeft zij voor de deuren van vele gewone handwerkers
marmeren zitbanken gezien ‘van verscheidene kleuren.’ ‘Vuiligheid noch bedelarij
is hier te zien. Aan afschuwelijk verminkten, zooals men in Londen zoo menigvuldig
ziet, behoeft men hier geen aanstoot te nemen; evenmin aan ledigloopers en
lichtekooien, die verkiezen lui en morsig te zijn. De dienstboden en burgerjuffrouwen
hier, zijn netter en zindelijker dan onze mevrouwen en het is een lust te zien, hoe
deze vrouwen zich opschikken met groote verscheidenheid van tooi, want iedere
vrouw kapt
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zich op haar eigen manier.’ Druk, dat het hier is! De schrijfster heeft eerst gedacht,
toen ze die tallooze bezige menschen op straat zag, dat er iets bijzonders te doen was,
een jaarmarkt-of-zoo, maar men vertelde haar, dat het altijd zoo was. - Toch is ook
haar al iets van de inhaligheid der Hollanders bekend: zij wil haar vriendin wel blijven
schrijven, ‘maar gij moet uit Holland geene belangelooze aanbieding verwachten.
Ik kan voldoende in den Rotterdamschen stijl schrijven, om u, met één woord duidelijk
te zeggen, dat ik tot vergelding van mijn moeite, een verhaal verwacht van al het
nieuws in Londen.’ - Ook het oordeel der nieuwe Engelsche Verlichters, de
Spectatoren is niet ongunstig en blijft in hoofdzaak hetzelfde als wat tot nog toe
gezegd is (3). Er zijn ondertusschen hatelijkheden bij! Zij vinden de Nederlanders
eerder ijverig dan intelligent of artistiek. ‘The Dutch, who are more famous for their
Industry and Application, than for Wit and Humour...’ Veel moois is er dan ook niet
aan: ‘indien een meisje zich ongelukkig gevoelt over haar corpulentie, wat nood:
alles is betrekkelijk! Laat zij naar den overkant van de Noord-Zee komen, daar weegt
de slankste 150 pond en zal zij dus nog wel voor een schoonheid doorgaan.’ Toch
bewonderen zij twee Hollandsche kunsten: de grafkunst, wat ons nu wel een beetje
vreemd in de ooren klinken zal, doch zij bewonderen vooral het streven naar realiteit
in onze grafmonumenten en verklaren, dat wij met grooten smaak voor sierlijkheid
en antieke schikking te werk zijn gegaan. En de schilderkunst, al vinden zij die wel
wat peuterig. De schrijver droomt zich in een lange galerij, waarin ter weerszijden
schilders van allerlei nationaliteit en trant aan het werk zijn... ‘Not far from this Artist
I saw another of a quite different Nature, who was dressed in the habit of a Dutchman
and known by the name of Industry. His figures were wonderfully laboured; If he
drew the Portraiture of a Man, he did not omit a single Haire in his Face; if the figure
of a Ship, there was not a Rope among the Tackle that escaped him. He had likewise
a great Part of the Wall hung with Night-
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pieces, that seemed to shew themselves by the Candles which were lighted up in
several Parts of them; and were so enflamed by the Sunshine which accidentally fell
upon them, that at first sight I could scarce forbear crying out “Fire!”’ IJverig is
volgens de Spectatoren de Nederlander, nuchter, met zin voor realiteit, zonder
levendige intelligentie of schitterende artisticiteit.
Maar reeds was op de zeeën van Azië en Amerika de jonge Engelsche
handels-bourgeoisie in botsing gekomen met de Hollanders. En hoe ook bij
diplomatieke aangelegenheden elkaars trouwe vrienden in Europa, hoe ook in
sentimenteele oogenblikken belijders van den zelfden godsdienst, dáár haatten de
beide volken elkaar ontzettend. Dáár benijdden de Engelschen ons, die de gunstige
plaatsen en de voordeelige overeenkomsten bezaten, met groote felheid. Dáár waren
wij in hunne oogen de inhaligste schurken en de onbetrouwbaarste gauwdieven,
zooals slechts kooplieden in de schatting van hun concurrenten kunnen zijn. In twee
boeken wordt de brutale en sterke levenskracht van het woeste zeevaartsvolk, dat de
Engelschen van dien tijd zijn, het prachtigst uitgedrukt: in de Gulliver's Travels en
de Robinson Crusoë. In het eerste 't sterkst. De schrijver is de forsche Jonathan Swift,
auteur van het brutaalst denkbare zeemans-cynisme. Als zoon van zijn volk en zijn
klasse haat hij de Hollanders, doch als kunstenaar zwelgt hij in hun zonden. Inhalige
schrapers vindt hij hen, die een ander niets gunnen. In het IIIe deel komt kapitein
Gulliver uit het fabelland Luggnag in Japan. Hij is vergeten, hoe precies de ligging
is van Luggnag ten opzichte van Japan, ‘but I hope, the Dutch, upon this notice, will
be curious and able enough to supply my defects’ (4) . In Japan wil hij een schip
huren om verder te komen. Maar hij weet, dat slechts Hollanders in Japan worden
toegelaten en wel op voorwaarde van te zweren, dat zij niet zijn ‘van den godsdienst
der Portugeezen’ en het kruis met voeten treden1).

1) Temple Scott beweert, dat er geen bewijzen voor zijn, aan te nemen, dat deze maatregelen,
die in Japan wel aan de Christelijke inboorlingen zijn opgelegd, ook gegolden hebben voor
de Hollandsche kooplieden (4).
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Hij geeft zich dus uit voor Nederlander - kent de Nederlandsche taal! -, doch smeekt
den keizer op grond van zijn vriendschap met den vorst van Luggnag en van het feit,
dat hij niet om handel te drijven in Japan is, doch slechts om zuiver particuliere zaken,
hem vrij te stellen van deze onteerende verplichtingen. De Keizer is over deze
gemoedsbezwaren ten zeerste verbaasd. ‘Het is voor 't eerst, dat een Hollander ze
opperde. Zou deze man wel een Hollander en niet veeleer een Christen wezen’.....
Te Batavia spreekt hij den Gouverneur, die hem verzoekt van zijn reizen te verhalen.
Hij kan zulks moeilijk weigeren, doch zorgvuldig laat hij weg de vermelding van
alle lengten en breedten der plaatsen, ‘want de Nederlanders rekenen het geen inbreuk
op het recht van andere handelaars, als zij zelf daarop kunnen komen te handelen,
en zij zijn zoo machtig in de Oost-Indiën, dat het veeltijds aan hun wil staat om alle
anderen uit hunne bezittingen te verdrijven.’ Doch niet altijd zoo betrekkelijk
zachtaardig is Swift in zijn haat. Met graagte werkt hij dien uit tot groote tooneelen
van sombere verschrikking. In de Chineesche Zee wordt Gulliver aangevallen en
zijn schip overmand door Japansche zeeroovers. ‘Onder dezen merkte ik een
Nederlander op, die eenig gezag scheen te bezitten, ofschoon hij niet de kapitein was
van een der schepen. Hij herkende ons aan ons voorkomen als Engelschen en ons in
zijn eigen taal toekakelende zwoer hij, dat wij rug aan rug zouden gebonden worden
en in zee geworpen. Ik sprak draaglijk Nederlandsch, vertelde hem wie wij waren
en smeekte hem, in aanmerking nemende dat wij beiden Christenen en Protestanten
waren, burgers van buur-landen, die een nauw verbond hadden gesloten, de kapiteins
te willen overhalen, medelijden met ons te hebben. Dit ontstak zijn woede; hij
herhaalde zijn bedreigingen en zich tot zijn kameraden wendende, sprak hij tot dezen,
naar ik vooronderstel in het Japansch, met groote heftigheid, dikwijls het woord
“Christianos” gebruikende.’ De Japansche kaper is evenwel menschelijker dan de
‘broeder in het geloof’, en schenkt zijn gevangenen het
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leven. Gulliver kan niet nalaten, zulks den Hollander met scherpheid te verwijten,
‘maar spoedig zouden mij deze dwaze woorden berouwen, want deze kwaadaardige
ellendeling slaagde erin, na menigmaal de kapiteins tevergeefs te hebben willen
overhalen mij in zee te werpen (wat dezen niet wilden toestaan, nu zij mij beloofd
hadden, dat ik niet sterven zou), van hen te verkrijgen, dat mij een straf zou worden
opgelegd, die naar alle menschelijke berekening erger was dan de dood zelf. Mijn
manschappen werden, in twee gelijke groepen verdeeld, naar de beide kaperschepen
gezonden en mijn schip werd opnieuw bemand. Wat mij betrof, er werd besloten,
dat ik met roeiriemen, een zeil en provisie-voor-vier-dagen zou worden achtergelaten
in een kleine kano.... Ik werd neergelaten in de kano, terwijl de Hollander op het dek
stond, mij overladende met al de vloeken en verwenschingen, die zijn taal hem kon
leveren!’ - Defoe is menschelijker dan Swift. Zijn Robinson is even sterk en stoer,
doch nuchterder en zonder het visionaire der ‘Gulliver's Travels’. Hij haat de
Hollanders niet met het verscheurend cynisme van Swift, hoewel even hevig als
deze: ook voor hem zijn zij Engelands natuurlijke vijanden, zijn oneerlijkste
concurrenten. Zoo is het niet toevallig, dat een der ergste oplichtersstreken, waarvan
de rampzalige Robinson het slachtoffer is, hem aangedaan wordt door een Nederlander
(5). Op de reede van Bengalen kocht hij van een Hollandsch kapitein, die onvoldoende
volk had en voorgaf zoo spoedig mogelijk naar Europa te willen, een schip. Van een
en ander werd in optima forma contract opgemaakt, van den kant van den Hollander
netjes onderteekend met den naam Samuel Closterhoven. Robinson, niets vermoedend,
zeilt met zijn nieuw schip naar de Straits. Maar daar ontkomt hij er ter nauwer nood
aan, door Engelsche en Hollandsche kaperjagers eenvoudig aan de ra van zijn eigen
groote mast als zeeroover opgeknoopt te worden. Meer en meer merkt hij, dat er op
zijn schip ten scherpste jacht wordt gemaakt en hij hoort nu ook weldra, hoe de vork
in de steel zit. Degene, die zich uitgegeven heeft voor
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Samuel Closterhoven en zijn kornuiten zijn in werkelijkheid slechts muiters geweest,
die hun kapitein en officieren over boord gesmeten hebben en daarna zeeroof
gepleegd. Toen zij er achter waren gekomen, dat hun schip bij de zeepolitie bekend
geworden was, hebben zij zich op de beschreven wijze ervan ontdaan. Robinson
Crusoë weet, hoe groot het gevaar is, door de kaperjagers zonder vorm van proces
berecht te worden: hij vlucht tot ver in de Chineesche wateren. Doch 's nachts zijn
de Hollanders hem een nachtmerrie: ‘one night I was in such a fury in my dream,
fancying the Dutchmen had boarded us, and I was knocking one of their seamen
down, that I struck my double fist against the side of the Cabin I lay in, with such a
force as wounded my hand most grievously’....
Langzamerhand, in de tweede helft der 18e eeuw, zal zich dan deze haat van den
Engelschen koopman verbreiden over de gansche Engelsche natie. Er is dan ook
geen sprake meer van diplomatieke vriendschap in Europa. De tegenstellingen
scherpen aan en groote botsingen worden onvermijdelijk.
In Frankrijk is ook in de eerste helft der 18e eeuw ten opzichte van de Nederlanders
iets van de oude minachting blijven bestaan. Ons gemis aan onmiddellijke scherpte
van intellect en aan uiterlijke fijnheid van gemoed, eigenschappen den Romanen zoo
eigen, maakt op Franschen - vooral door hun eenigermate te-veel van deze
eigenschappen - zoo spoedig den indruk van botheid en plompheid. Bovendien bleef
de Fransche beschaving in de eerste plaats hoofsch en klassiek en was de onze door
en door burgerlijk, ook al niet zeer geschikt om waardeering te kweeken. Doch het
is dan niet langer de diepe verachting der hooghartige 17e eeuw. De belangstelling
is in elk geval grooter. De 18e eeuw zou de eeuw zijn van het ‘cosmopolitisme
philosophique et litéraire’. De Fransche natie zou belangstelling toonen of veinzen
voor alles wat ‘internationaal’ en ‘menschelijk’ was, zij zou ‘lettres’ schrijven en
lezen uit alle mogelijke deelen der wereld, ook over de Neder-
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landen, en moeten studeeren in een wereldberoemd boek, dat den beteekenisvollen
titel zou dragen: ‘Essai sur les Moeurs et l'Esprit des Nations’. Wel zou in deze eeuw
ook in Frankrijk een stoere en nijvere bourgeoisie zich gaan ontwikkelen tot
internationale macht en dus afgunst mede het gevoel zijn, dat den Franschman van
dezen tijd bezielde, wanneer hij het had over de Nederlanders en hun handel, welke
hij immers op zijn weg naar geld en invloed telkens als beletselen ontmoette. Evenwel:
bij haar maritieme en koloniale ontwikkeling werd de Fransche bourgeoisie altijd
nog meer gehinderd door de Engelschen dan door de Nederlanders en het meest van
alles door haar eigen regeeringsvorm, die haar binnen de grenzen eener te nauwe
feodaliteit bekneld hield. En zoo is er iets, dat den Franschen Verlichter sentimenteel
maakt, wanneer hij het heeft over Nederland en de Nederlanders. Het is onze
republikeinsche republiek en onze ‘vrijheid en gelijkheid’, die hij kritiekloos
bewondert en waarvan hij de bewonderde voortreffelijkheid gebruikt, om zijn eigen
gouvernement ermee aan te vallen.
En dan nog: welk een verschil tusschen den nijd van den Engelschman, die er een
afschuwelijken, grijnzenden ernst van maakt en die van den Franzoos, die er mee
solt en speelt, er zijn onverwoestbare levensvreugde in uitlacht. Naast doch tevens
tegenover Swift staat Voltaire.
In de Siècle de Louis XIV noemt Voltaire onze Republiek geworden wat zij is door
de vrijheidsliefde en de onvermoeide werkzaamheid harer bewoners. Dit zijn nog
maar gemeenplaatsen, doch soms laat hij zich door zijn sentimentaliteit meeslepen
tot het volgende belachelijke pathos uit de Essai des Moeurs: ‘Le peuple pendant
plus de quarante ans (in den 80 jarigen oorlog) ressembla aux Lacédémoniens, qui
repoussèrent toujours le grand roi. Les moeurs, la simplicité, l' égalité, étaient les
mêmes dans Amsterdam qu'à Sparte, et la sobrieté plus grande. Ces provinces tenaient
encore quelque chose des premiers âges du monde. Il n'y a point de Frison un peu
instruit, qui ne sache qu'alors l' usage des clefs et des serrures était inconnu en Frise.
On n'
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avait que le simple nécessaire, et ce n'était pas la peine de l'enfermer: on ne craignait
point ses compatriotes; on défendait ses troupeaux et ses grains contre l'ennemie.
Les maisons dans tous les cantons maritimes n' étaient que des cabanes òu la propreté
fit toute la magnificence’.... Gelukkig ondertusschen voor hem en voor de
Nederlanders kende Voltaire ook andere kanten van hen en heeft zijn sarcasme hem
gedwongen in zijn werken juist deze naar voren te brengen. Reeds in La Princesse
de Babylone is zijne beoordeeling minder idealistisch. De hoofdpersoon Amazan,
wiens lichaam is als dat van Hercules en hoofd als dat van Adonis, wordt de heele
wereld door gezocht door zijne minnares Formosante, de ‘Princesse de Babylone’,
en zóó schoon, dat zij tot model zou hebben kunnen dienen voor de kalopygische
Afrodite van Praxiteles. Hij komt ook in het land der Bataven, verheugt zich in de
vrijheid, de gelijkheid, de zindelijkheid, den rijkdom, die er heerschen en die hem
doen denken aan het land der zalige Gangariden. Maar er is iets, dat hem hindert:
‘les dames du pays étaient si froides’. Hij vertrekt dus onmiddellijk weer, naar
Brittannië. Nauwelijks echter is hij weg, of Formosante komt in Batavië aan en vindt
zijn spoor. Zij slaakt luide kreten van vreugde, die de Bataafsche dames zeer verbazen,
want zij wisten niet, dat een jonge man zooveel vreugde kon veroorzaken.
Onmiddellijk wil Formosante haar geliefde volgen en huurt een schip. Maar tegenwind
belet haar uit te zeilen en acht dagen nog moet ze in dit land blijven. Ze kort zich
den tijd met het lezen van romans. Niet dat de Bataven die weten te schrijven; maar
zooals deze menschen zich volproppen met het materieele goed van alle volkeren,
zoo zuigen ze ook den geest van alle volkeren op. Bovendien verbieden de regeeringen
van die volkeren, dat in hun eigen landen boeken uit komen, met het doel de
Bataafsche boekverkoopers schatrijk te maken.... Het scherpst en het geestigst ten
koste van de Nederlanders is Voltaire echter in zijn roman Candide ou de l'Optimisme.
De hoofdpersoon, de jonge Candide, en zijn vriend Pangloss, philosoof, reizen
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berooid en rampzalig de wereld door. De laatste lijdt aan eene afschuwelijke ziekte,
is bedekt met booze zweren, mist zijn neus en linkeroog, doch is toch niet af te
brengen van zijn grondstelling, dat alles in de wereld is, zooals het 't beste is en zooals
het moet wezen, en houdt ook Candide de waarheid van zijn stelsel voortdurend
voor. Deze is ook al niet minder ongelukkig dan zijn vriend: hij is opgevoed aan het
‘hof’ van den Westfaalschen baron Thunder-ten Tronck en verliefd geworden op
diens dochter, de kleine, dikke, roode Kunigunde, volgens Pangloss - en ook volgens
Candide! - het liefste en mooiste meisje ter wereld. Hij heeft haar gezoend achter
een kamerschut, doch de baron heeft om een hoekje gekeken en den rampzalige
onverbiddelijk weggejaagd. Sedert worden dan Candide en Pangloss onophoudelijk
door den schrijver tegenover de boosheid dezer wereld geplaatst, doch weigeren hun
optimisme te laten varen. In die boosheid der wereld nemen de Hollanders hun
aandeel. Hongerig komen de hoofdpersonen in de Republiek aan en denken, dat ze
daar wel geholpen zullen worden, want daar is iedereen rijk en iedereen Christen.
Maar wanneer ze weigeren te verklaren, dat de Paus de Antichrist is, smijt men hun
overal de deur voor den neus dicht. Een braaf mennist neemt ze evenwel op. Aardiger
nog is Candide's behandeling door de Hollanders in Suriname. Hij komt daar aan,
beladen met ongelooflijke schatten uit het fabelland Eldorado, in de binnenlanden
van Zuid-Amerika. Het eerste, wat hij in onze kolonie ziet, is een vreeslijk verminkte
neger, die zijn rechterhand mist en zijn rechterbeen, de eerste omdat hij wat lange
vingers had op een suikerplantage, waar hij werkte, en het tweede, omdat hij, niet te
zeer ingenomen met zijn behandeling, getracht had te ontvluchten. ‘De Hollandsche
medicijnmeesters,’ zuchtte de stumper,’ verzekeren ons, dat wij allen, blank en zwart,
de zonen zijn van Adam, maar wel heel verre neven zijn wij dan toch van elkaar
geworden.’ Candide wil dit land, waarvan hij walgt, ten spoedigste verlaten. Hij
huurt een schip van den Hollandschen kapitein Vanderdendur. Deze vraagt hem er
honderd-

Onze Eeuw. Jaargang 12

70
duizend piasters voor. Candide wil niet sjacheren en behoeft dat bovendien ook niet,
stemt onmiddellijk toe. Drommels, denkt Vanderdendur, ik had misschien evenzeer
het dubbele van die som kunnen vragen. Hij keert terug en vraagt tweehonderd
duizend. Candide vindt het best. Twee keer herhaalt zich nog dat spelletje, totdat ‘le
marchand Hollandais’ op middelen gaat zinnen, zich van de schatten, die Candide
blijkbaar bij zich heeft, geheel en al meester te maken. Wanneer, terwijl Candide
zich nog aan den wal bevindt, eenige schapen met gouden vachten, zijn eigendom
uit Eldorado, worden ingescheept, licht Vanderdendur plotseling het anker en laat
onzen held aan den oever staan. Maar nu is het toch wat te erg; Candide beklaagt
zich, en een beetje hevig, bij den Hollandschen rechter. Deze begint hem te beboeten
met honderdduizend piasters, voor zijn hevigheid, daarna besluit hij de zaak te
onderzoeken, wanneer Vanderdendur teruggekeerd zal wezen en eindelijk veroordeelt
hij Candide in de kosten van het geding: opnieuw honderdduizend piasters. Candide
verlaat daarop het land, in gezelschap van een Hollander, Martin, die hem
interesseerde, omdat deze, in tegenstelling met Pangloss, niet ophield te beweren,
dat alles ter wereld zoo slecht mogelijk is, dat niets ongelukkiger is dan de
werkelijkheid. Dezen Martin, den philosoof van het pessimisme, heeft Voltaire
noodig, om hem tegenover Pangloss te stellen; type van een Hollander is hij overigens
absoluut niet.
In dezen tijd, eerste helft der 18e eeuw, klinken ook eenige oordeelen van Duitschers.
In de 17e eeuw hadden zij gezwegen. Wel was er toen een Filips von Zesen geweest,
die een fraaie Beschreibung der Stadt Amsterdam schreef en een pompeuze Leo
Belgicus, sive Reipublicae Belgarum foederatae ab ipsis Batavorum incunabilis
exorsa descriptio. Maar Von Zesen had na een verblijf van 23 jaren hier te lande zijn
Duitsche vaderland afgezworen en was burger van Amsterdam geworden. Zijn
hooggestemde loftuitingen hebben dus voor ons slechts zeer betrekkelijke waarde.
In de 18e eeuw echter ontwaakt de Duitsche natie na de
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langdurige verdooving, waarin de klappen van den dertigjarigen oorlog haar geslagen
hadden. Zij gaat dan om zich heen kijken en begint te spreken over allerlei
onderwerpen; ook over de Nederlanders. In het eerst lijkt het nog niet erg haar eigen
oordeel. Zoo maakt het b.v. een zeer eigenaardigen indruk, wanneer we Duitsche
schrijvers uit dezen tijd bovenmate hooren klagen over de ongeliktheid en
vormenloosheid der Hollanders. Een van hen, de Dr. Med. Z. von Uffenbach (7), die
van zijn lijvig reisverhaal zeshonderd ‘langweilige’ pagina's vult over de Republiek,
waarvan de groote meerderheid catalogus is van oude boekerijen en
munten-verzamelingen, schijnt de Nederlandsche heeren, die hij met zijn bezoeken
vereerde, nooit anders te hebben aangetroffen dan ‘im Schlafrock’. Zoo nu en dan
is er wel een onder deze mannen, die ‘für so einen Holländer’ nogal ‘geschickt’
schijnt, maar over het algemeen ‘verstehen sie von Complementen durchgehends
nichts’. De ‘gebildete’ Duitscher zal zich aan zijn van over den Rijn geleende
beschaving verplicht gerekend hebben, zóó te oordeelen. Deze liefhebberij echter
daargelaten, zijn gedurende de gansche 17e en drie kwart van de 18e eeuw de
Duitschers onze uitbundigste bewonderaars geweest. Misschien hebben zij de
vernedering van het Germaansche ras in de dagen der glorieuze Zeven Provinciën
door ons eenigermate gewroken gedacht. In ieder geval stonden wij de gansche 17e
en 18e eeuw in beschavingsopzicht oneindig veel hooger dan zij, en was dan ook tot
diep in hun land de invloed van onze cultuur en taal overwegend. Een onzer
berichtgevers, den Rijn af eene reis naar Holland makende, schrijft uit eene plaats
iets-boven-Keulen: ‘Die Landes-Art, die Spraache, die Münze, die Ziegelgebäude,
alles kündete nach und nach Holland an.’ Het is de student Albrecht Haller, uit Bern,
‘der Nestor des Deutschen Dichterkreises im Achtzehnten Jahrhundert’, die in 1723
naar Leiden gaat om er te studeeren onder den wereldberoemden Boerhave. Hij was
toen zestien jaar, doch reeds rijp, buitengewoon rijp, zooals uit vele van zijn oordeelen
blijken zal. Reeds in Duitschland had hij niets dan goeds
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van Nederland en de Nederlanders gehoord en eenmaal hier aangekomen, merkte
hij, dat men hem niet te veel gezegd had. Behalve de zindelijkheid en de
werkzaamheid der Nederlanders, maken hier den meesten indruk op hem, hun rijkdom
en de groote vrijheid die men hier geniet, vooral in het studentenleven. ‘Ihre
Nettigkeit, die mit porcellan oder fayance überzognen Wände, die kleinen
Feuerpfannen zum Schmauchen, die Sauberkeit der Treppen, und Zimmer... alles
war mir neu.’ Merkwaardig, vindt Haller het, dat de doktoren bij de uitoefening van
hun beroep diezelfde zindelijkheid streng in acht nemen. ‘Diese Sauberkeit ist auch
von gröszerer Nothwendigkeit als man meinen möchte, welches jeder erfahren, wer
zu Paris denen Französischen Schweinen arbeiten geholfen.’ - Iedereen werkt in
Holland, ook de studenten: ‘Einer frischt den Andern mit seinem Beyspiel an, und
wer nicht arbeiten will, musz lange Weile und verdrüszlichen Müsziggang erwarten....
Derer Professoren Eifer is unvergleichlich.’ Wie hier dan ook niet klaar komt, heeft
dat louter aan zich zelven te wijten. De wetenschap staat er zeer hoog en de algemeene
ontwikkeling is er groot. Onder de voorname lieden bestaat een rage van boeken
koopen, zóó dat ‘mehrmals ein einziger mehr kauft als alle seine Nachkommen lesen
werden.’ - De rijkdom van hun land is fabelachtig, hoewel het uit zich zelf lang niet
genoeg opbrengt, om al zijn bewoners te voeden. Maar: ‘so viel kann ihr Fleisz und
ihre Sparsamkeit, dasz sie die Wageschale der Handlung noch immer auf ihrer Seiten
halten und alles Gelt ausz Teutschland an sich ziehen können.’ Toch wordt deze
gewichtige commerciëele positie in Europa bedreigd, want de andere landen worden
langzamerhand verstandiger, ‘auszgenommen die Teutschen’. - En wat de burgerlijke
vrijheid betreft, die mogelijk is bij de geregelde toestanden, die hier heerschen: ‘In
Ansehung des Weltlichen Schwertes, so ist hier die Sicherheit vollkommen: In Leyden
geht man ohne Gewehr ausz, und verschlieszt sein Zimmer, auch wann man ganze
Tage auszbleibet, nicht.’ ‘Man lebt in völliger Freyheit und geht unangefochten im
Schlafrocke durch die Straszen.’ Over de
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feitelijke geloofsvrijheid, die Roomschen en Dissenters hier genieten is hij te meer
verbaasd, nu juist in de 18e eeuw in zijn vaderstad Bern nog de hardste maatregelen
tegen andersdenkenden worden genomen. ‘Selbst die sogenannten Quakers richten
auch unter Anführung eines alten, auf einer Tonne predigenden Weibes ihre Zitternde
Kirche nach Belieben ein. Mit einem Worte, wann Leute sich zusammen thun und
einen Lehrer bezahlen, so wird hier eine rechtmäszige Kirche daraus. Bey dieser
algemeinen Freyheit ist seit der Einrichtung desz Staates desztwegen weder Streit
noch Aufruhr jemals entstanden,’ wat nu wel wat te ver gaat. - Uit een en ander blijkt,
dat de jonge Haller, in deze spreekbuis van zijn volk, ons ontzaglijk bewondert, en
dat hij tevens zijn oogen en ooren goed open gehad heeft. Bij de beschouwing onzer
Hollandsche grachten wordt hij zelfs echt Duitsch sentimenteel: ‘Nichts ist rührender
als die Rapenburg, eine lange, met einen Waszergraben durchwäszerte, met doppelten
Bäumen begrünte Strasze beym Mondschein zu sehen.’ Bijna even geroerd is hij
door de Nederlandsche meisjes: Echtbreuk zou hier nog meer strafbaar dan elders
moeten wezen, ‘wo das Frauenzimmer meist wohl gebildet, die schönste Farbe von
der Welt hat, und sich die Treue zur Ehre hält’. Jammer echter, dat hij er dan bijvoegt:
‘Nur ist schade, dasz nach der Heijraht sie etwas zu viel an Dicke wachsen’, en als
zelfs de Duitschers dat vinden.... Ze schijnen echter niet zeer tegemoetkomend voor
den vreemdeling geweest te zijn: hij kent ze weinig, is nauwelijks met ze in aanraking
geweest. Toch is hij in staat de volgende inlichting te geven, zeer in strijd met wat
we van anderen, Franschen en Engelschen, die verbaasd stonden over den vrijen
omgang van vrouwen met mannen hier te lande, vernamen: ‘An reinlicher kleidung,
Blumenwerken und ihrer eigenen Gesellschaft vergnügen sie sich, und entweder
ausz Kaltsinn oder ausz Noth der Besuchung sind sie unszres Geschlechtes nicht
sehr begierig, wie dann in den Zusammenkünften zu Leijden gegen 10, 12
Frauenzimmer manchmal nur eijn oder zweij Männer sich befunden. In

Onze Eeuw. Jaargang 12

74
Utrecht hat der Friedensschlusz von 1713 die alte Schüchternheit beijm Frauenzimmer
etwas verändert, auch im Haage machen die vielen Fremden sie vertraulicher’. Wat
karakter betreft, vindt hij den Nederlander ‘aufrichtig’, ‘gerade denkend’, ‘sinreich’.
Uit dit laatste volgt niet, dat ze letterkundig veel beteekenen, want wel is Holland
vol van een ongelooflijk aantal dichters, maar hij gelooft niet, dat ze erg hoog staan.
Hunne tooneelstukken zijn ‘ziemlich unvolkommen’. Merkwaardig, hoe de Duitscher
ze beoordeelt, veel van die stukken, zegt hij, zijn ‘ohne Liebe und ohne zärtliche
Bewegungen wie die “Erbauung von Amsterdam” von Vondel (Gijsbrecht van
Amstel?). Sie halten auch auf denen dreij Einigkeiten gar nicht eigentlich. Die
Lustspiele sind mit Zotten reichlich aufgeputzt, und alles schmeckt nach dem
gemeinen Leben dieses Volkes.’ Maar er is een zekere praktische en technische
kunstvaardigheid, die de Hollanders in hooge mate bezitten en waarin zij dikwijls
het hoogste bereiken. Daarbij komt dan nog hun eenvoudigheid van gemoed, die hen
weinig eischen aan het leven doet stellen. ‘Der Reiche selbst lebt in der gleichen
Einfalt, wie der Gemeine. In Kleidern und Staate sind sie ungeachtet ihrer Reichtümer
mittelmäszig, nur dasz von denen Reichen etwas auf Gärten verwendet wird’. Ze
houden er niet van, veel complimenten te maken. Dat heeft wel tengevolge, dat zij
vormenloos zijn; - ‘Die jugend ist ungeschliffen’ -, doch ook dat zij door en door
oprecht en betrouwbaar genoemd mogen worden, ook in den handel ‘sie überbieten
nichts’ (Men kan wel zien, dat de Duitschers nog niet meeworstelen om commercieele
macht). Hij vertelt ten slotte van een toestand, waarnaar wij, studenten van den
tegenwoordigen tijd, zouden kunnen snakken: ‘Mein Hauszwirth und die Leute, mit
denen ich zu thun hatte, waren so höflich und versorgten mich mit allem, ungeachtet
ich in etlichen Monaten kein Gelt von Hause gesehen, und musz es denen vor karg
gehaltenen Holländern nachrühmen, dasz an keinem Orte ich so viel Zutrauen würde
gefunden haben. als eben bey ihnen.’
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Zoo behielden wij ook in de eerste helft der 18e Eeuw onzen grooten roem bij de
buitenlanders. Duitschers zagen hoog tegen ons op. Engelschen en Franschen
beschouwden ons, zooal niet als hun gelijken, dan toch: als gevaarlijke concurrenten,
die ze haatten en benijdden; de laatsten daarenboven bewonderden ons om onze
burgerlijke maatschappij, en onze ‘vrijheid en gelijkheid.’
Dan komt evenwel de teruggang. Onophoudelijk en met uiterste krachtsinspanning,
op materieel zoowel als op geestelijk gebied, worstelde het buitenland voorwaarts:
om koloniën en markten voor de manufaktuur ging het, om bevrijding van het feodale
systeem, om heerschappij in den staat, om verlossing van het kerkelijk en artistiek
dogma, van priesterheerschappij en schoolmeesters-klassicisme. Uit dien strijd, die
voor ons slechts vermoeiend kon zijn, hebben wij ons teruggetrokken; hoogstens
waren wij min of meer welwillende toeschouwers. Wij hadden onze Indiën, onzen
effektentrommel, onze ‘republiek’, onze ‘gewetensvrijheid’, onze ‘geschiedenis’ en
wij begrepen niet, dat er nog andere begeerenswaardige zaken konden zijn. Wij
werden achterblijvers. Wij zijn dat gebleven met de beminnelijkste onbewustheid,
door vernederingen, vrijheidsbeperkingen, vernietigingen en een overstelping van
hoon en verachting heen, tòt op zeker gedenkwaardig oogenblik in de 19e Eeuw toen
ons nationaal bewustzijn tot de aangename zelfbekentenis kwam, dat het niets minder
dan waar was, dat wij de ‘Chineezen van Europa’ waren.
In de tweede helft der 18e Eeuw begint de groote minachting van Europa voor het
kleine landje, dat het een tijdlang had moeten bewonderen en zelfs benijden, doch
dat het nu bezig was ver achter zich te laten. Frankrijk doet daar nog niet aan mee
en het is niet zonder belang op te merken, dat de noodlottige politieke toenadering
van ons land tot Frankrijk in het laatste kwart der 18e Eeuw, welke dan uitloopt op
den rampzaligen ‘Franschen Tijd’, wel eens minder kunstmatig kon blijken dan
sommigen ons te verstaan hebben willen geven, nu die gepaard
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gaat met een wederkeerige waardeering van beide volken; eene waardeering, te
merkwaardiger, daar ze ten scherpste afsteekt zoowel tegen den, men zou bijna
zeggen ‘natuurlijken’, afkeer, dien beide volken in vroegere periodes voor elkander
gevoelden, als tegen de minachting, die de rest van West-Europa op het eind der 18e
Eeuw voor ons begint te koesteren, Duitschland zelfs niet uitgezonderd.
Van de Encyclopaedisten mocht worden verwacht, dat zij de eigenaardige en
sentimenteele waardeering, die er in hun dagen in Frankrijk voor onze Republiek en
hare bewoners bestond, als 't ware zouden gaan formuleeren. Zoo is het Diderot
geweest, die na in 1773/1774 langdurig in Nederland te hebben vertoefd in eene
Voyage en Hollande zijn belangstelling en waardeering voor ons land en zijn bewoners
heeft uitgesproken (9). Diderot is scherp en geestig, daarbij is hij op zooveel mogelijk
inlichtingen uit geweest. Zelfs een burgerjuffrouw vraagt hij, wat ze zoo in de week
uitgeeft en waaraan. De Nederlanders zijn hem daarbij nogal mededeelzaam
voorgekomen. ‘ils se prêtent sans peine à la curiosité des étrangers’. Hij heeft zich
dan ook nog al eens wat op de mouw laten spelden. Evenals Voltaire vindt hij dit
het land der vrijheid; merkwaardig blind is hij voor de gebreken der Staatsregeling,
die hij geheel met de oogen der Franschgezinde aristokratische patriottenpartij bekijkt.
Toch heeft hij ook wel zooveel om zich heen gekeken, om gezien te hebben, dat op
de keper beschouwd het volk en de toestanden hier volstrekt niet zoo prachtig met
zijn 18e Eeuwsche idealen overeenstemden, als aanvankelijk scheen. In het hoofdstuk
‘l'Habitant ou des Moeurs’ beschrijft hij het Nederlandsche volkskarakter volgens
dezelfde wetenschappelijke methode als Temple, echter op veel verwarder, dikwijls
zelfs tegenstrijdige wijs. De opmerkingen, zooals zij daar lagen, waren dan ook nog
niet voor publicatie bestemd en zijn pas in 1819 met andere nagelaten papieren
uitgegeven. Het begint met een lichamelijke beschrijving van den Nederlander,
waarmee het wel zal zijn, als met het ‘blank, blond en blauw’, waarmee het natuurlijk
aanvangt. ‘De Nederlander is groot en zwaarlijvig, als alle
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dieren, die vlakke en moerassige streken bewonen. Ze hebben slechte tanden, gevolg
van de atmosfeer, de voeding of het rooken. Na hun 17e of 18e jaar verliezen ze alle
bevalligheid. ‘J'ai vu beaucoup de jolis enfants, peu de beaux hommes et presque
pas de bien belles femmes. Je crois que le caractère national de la figure s'allie
difficilement avec la legèreté, l'élégance, la noblesse’ (n.l. het fransche
schoonheidsideaal!) De vrouwen zijn groot en mooi, voorzoover men het kan wezen
‘avec des gorges et des fesses énormes.’ Zij zijn in werkelijkheid precies als op de
schilderijen van Rubens. Met instemming haalt Diderot een geestigheid aan van
zekeren Dubucq, die beweert, dat de vlaamsche vrouwen slechts zijn ‘du beurre
organisé’ en schijnt die ook voor de Noordelijke Nederlanden te willen laten gelden.
Zij zijn noch levendig, noch vroolijk; bescheiden en deugdzaam, huishoudelijk en
te zuinig. Ze waken ervoor, dat hare huizen uiterst zindelijk worden gehouden, zijn
binnenshuis haren mannen de baas. Zelfs rijke vrouwen doen hier huiswerk. ‘On a
ici la passion du beau linge.’ Er zijn weinig ongelukkige huwelijken. De vrouwen
zijn er te verstandig voor. ‘l'Interêt, le travail, l'amour du gain, l'assiduité aux affaires
et le goût du commerce amortissent les passions.’ Daarentegen is de deugd van de
jonge meisjes verdacht. ‘Elles remplissent avec de jeunes garçons de leur âge de
longs chariots’ - hij heeft de jan-pleziers gezien! - ‘et tout cela 's en va, sans ancuns
surveillants, au bal, à la kermesse, à une réjouissance publique. Mais ces filles galantes
deviennent des femmes sages: au sortir du temple, elles ne reconnaissent plus celui
à qui elles se sont livrées1).’

1) Vgl. hiermee Hamilton. Mémoires du duc de Grammont: (Saint Evremond is aan het woord.)
‘Chaque pays a ses manières. En Hollande les filles sont de facile accès et de bonne
composition; et, dès qu'elles sont mariées, ce sont autant de Lucrèces’ ... Ziedaar de heeren,
die het weten kunnen. Het zal dus wel zoo wezen! Maar ook is het mogelijk, dat het vrijere
verkeer tusschen de beide geslachten, dat hier altijd inheemsch geweest is, op den Franschman,
die zijn dochters pleegt te bewaren als in broeikassen, slechts dien indruk heeft gemaakt. Het
is niet onaardig, hierbij het oordeel te gaan vragen van den fameuzen Casanova de Seingalt,
den merkwaardigsten lichtmis van den galanten tijd. Hij heeft kans gezien, ook hier verliefd
te worden. De aangebedene was Esther, de dochter van den Amsterdamschen koopman van
O., wier ‘extrême beauté’, ‘franchise’ en ‘enjouement’ hem aantrokken. Ook hij wordt dan
ten hoogste verbaasd over de groote vrijmoedigheid, waarmee hier te lande jonge meisjes
met mannen omgaan. Hij gaat met Esther naar een concert: ‘Nous descendons, je lui présente
le main pour l'aider à monter (in het rijtuig) et je m'arrête, croyant qu'une femme de chambre...
la suivait;... mais ne voyant personne, je monte à mon tour, et, le domestique ayant refermé
la portière, nous partons.’ Hij staat verstomd, de zondaar, en roept uit: ‘Un pareil trésor seul
avec moi!’ Maar - Casanova is in de gelegenheid te ervaren, dat de gevolgtrekkingen, die
Diderot en Hamilton uit dezen schijn hebben getrokken, niet altijd juist zijn. Zij is braaf,
Esther. In een gesprek over de liefde, dat zich nu natuurlijk ontspint, verklaart zij: ‘il n'est
pas permis d'aimer un homme avant de savoir s'il doit être l'époux destiné,’ en: ‘Ce n'est pas
à moi de faire ce choix, c'est l'affaire de mon père,’ wat ons nu wel een beetje èrg
achttiende-eeuwsch in de ooren klinkt. En meer nog zegt, dat E. zich inderdaad ook volgens
deze leer gedraagt. Zij blijft vroolijk en onbevangen, maar - ‘elle avait des principes, je ne
la possédais pas et je séchais d'amour et d'inanition.’
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- De Nederlanders zijn sober en ingetogen van levenswijze. Zij eten meer dan de
Franschen, doch minder luxueus. Ze zijn openhartig, ruw en hard, bezitten een zekere
goedigheid, doch niets van de Fransche ‘politesse’. - Diderot prijst natuurlijk
bovenmate onze werkzaamheid, vrijheidsliefde, ondernemingslust. Daarentegen deze
merkwaardige, later zoo vaak gehoorde klacht over den Nederlandschen werkman:
‘La première fois qu'on me parla de la nonchalance de l'ouvrier Hollandais, du moins
à la Haye, je crus qu'on m'avait fait un conte, jusqu'à ce qu'il fut question de remplacer
un carreau dans une cuisine. Je dis ce que j'ai vu: ils arrivèrent trois, l'un portant le
carreau, un autre le plâtre, et le troisième la truelle et le marteau; d'abord ils chargèrent
et alumèrent leurs pipes, puis ils regardèrent à leur besogne. Il manqua du sable, l'un
des trois en alla chercher; cependant ces camarades étendus à terre, fumèrent leurs
pipes. La sable arrivé et jeté dans un coin, tous s'en allèrent boire le genièvre. Les
voila revenus. Ils se mettent en besogne et la matinée se passe à sceller un carreau.
Il
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est vrai, que cela s'est fait chez un grand seigneur, et que ces faineants-là étaient
payés à la journée.’ - Het spreekt verder van zelf, dat Diderot vooral uit is over den
rijkdom der Hollanders. Hij vertelt, dat in Frankrijk een spreekwoord is, dat luidt:
‘In Holland is evenveel goud als in Frankrijk zilver, en evenveel zilver als in Frankrijk
en Spanje samen koper.’ Armen zijn er in Holland niet; die bedelen, zijn in hoofdzaak
vreemdelingen of Joden. Dan volgt dit verwijt, dat nieuw en ad rem is: Alles draait
er om het geld. (Over huwelijken sprekende): ‘La beauté, les talents, l'éducation, la
sagesse d'une fille ne lui servent de rien, c'est l'argent qui répare le manque de ces
qualités. Les vertus qui recommanderaient un jeune homme ne lui seraient guère
plus utiles. Voulez-vous attacher les regards, soyez riche. Voulez-vous être préferé
à un jeune homme riche, soyez encore plus riche.’ - De Nederlandsche taal lijkt hem
rijk, maar klinkt hem hard in de ooren. De menschen van talent in Holland schrijven
dan ook in het Latijn. Kunstzin hebben de Nederlanders niet in 't minst; - natuurlijk
niet, dien hebben alleen academische Romanen. Van den beginne af heeft de geest
der natie zich op den handel geworpen en de kunst is onvereenigbaar met den ‘esprit
mercantile’. Beeldhouwkunst b.v. heeft in de Nederlanden nooit bestaan: ‘Cet art
sévère ne s'est accomodé ni de leur magots, ni de leur imitation rigoureuse de toutes
les natures’. En wat de schilderkunst betreft - men vergete niet, hoe diep zij in verval
was in dezen tijd -: ‘hoe technisch zuiver en bewonderenswaardig zij moge zijn, men
kan niet ontkennen, dat zij slechts zelden zich heeft weten te verheffen tot zuiverheid
van smaak, tot grootschheid van idee en karakter.’ Toch bewijst Diderot, dat niet
alles meer bij hem in overeenstemming was met den geest van het klassicisme,
wanneer hij Rembrandt bewondert: een achttal van diens werken stelt hij op één lijn
met die van Raphaël. - Het onderwijs is uitstekend in de Republiek. Iedereen kan
lezen, schrijven en rekenen. Volgt een opsomming van wat de wetenschap er
gepresteerd heeft. Toch is de natie in z'n geheel streng- en bijgeloovig, vijandin der
‘philo-
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sophie’ en der vrije gedachte, hoewel men niemand vervolgt. Van het materialisme
heeft men een afschuw en ongeloovigen zijn er minder in aantal en meer gehaat dan
in Frankrijk. Gelukkig echter kent hij er in Den Haag die, aanhangers van de theorieën
van Jean Jacques, zich hebben weten te verheffen boven de opvattingen der menschen
en geheel en al met den godsdienst gebroken hebben. Aan de gouverneurs van hunne
kinderen hebben dezen ten strengste verboden, hunne pupillen catechismussen in
handen te geven of hun te spreken over God en Duivel. Diderot was in menig opzicht een voorlooper der Romantiek en zoo moet een
cultuur als de onze in de 18e eeuw, die angstvallig er naar streefde suffe regelmaat
zoo dicht mogelijk nabij te komen, zijn critiek hebben gaande gemaakt. Wij vragen
ons af, of niet de appreciatie van Diderot zeer individueel en onafhankelijk was. In
dit geval is voor de kennis van de wijze, waarop in het laatst der 18e eeuw de
Nederlanders in Frankrijk gewaardeerd werden, van weinig minder belang een
anonyme brievenverzameling van 1780: Lettres sur la Hollande (11). Het is een
lijvig boekwerk in twee deelen, gezamenlijk meer dan 600 pagina's tellende. Wat
wederom het meest opvalt in deze aanhoudende bewondering onzer instellingen en
eigenaardigheden is de verheerlijking onzer burgerlijke maatschappij. De
welvarendheid onzer boeren tengevolge van het ontbreken van feodalen druk: ‘..le
spectacle le plus enchanteur pour un étranger qui a des sentiments et qui a en horreur
les oppressions et les vexations de la tyrannie, c'est de voir que dans ce pays les
paysans sont la partie la plus heureuse et, à proportion de leurs besoins, la plus riche
des citoyens.’ Het zijn onze republikeinsche begrippen: ‘Let eens,’ zegt de
briefschrijver, ‘op de verschillende reisgesprekken in Frankrijk, Engeland en
Nederland. In Frankrijk wordt in de diligences nergens anders over gesproken dan
over den Koning, de Koningin, de feesten te Versailles; in Engeland wordt geen boe
of ba gezegd; in Holland heeft men daarentegen voortdurend een aangenaam discours,
doch bij voorkeur niet over de Stadhouderlijke familie!’ Bij een andere gelegenheid
ver-
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telt onze nieuw-lichter met innerlijk genoegen, hoe men op de bollenvelden juist aan
de goedkoopste tulpensoorten de namen van vorstelijke personen gegeven heeft.
Elders over de gedachten vrijheid: ‘Comme dans cette heureuse contrée, la constitution
du Gouvernement entretient d'un côté l'esprit de la liberté et que de l'autre la caractère
de la nation se révolte contre toute licence, tout homme.... n'a besoin de se gêner
avec personne pour lui cacher sa façon de penser...: il peut parler librement de tout
et contre tout sans que personne s'en formalise’. En deze opgewondenheden zijn met
tallooze andere uit dit overigens weinig nieuws biedende boekje te vermeerderen.
In Engeland, waar de bourgeoisie, nuchterder en minder onder den druk, nooit zoozeer
als in Frankrijk in den waan der Eeuw verkeerd heeft, werd deze sentimentaliteit
voor onze republikeinsche ‘vrijheid’ en burgerlijke ‘gelijkheid’ nimmer gepleegd.
Reeds de befaamde Lord Chesterfield had geschreven (12): ‘The Gouvernment of
the Republic of the Seven United Prov. is thought by many to be democratical, but
it is merely aristocratical; the people not having the least share in it, either themselves,
or by representatives of their own choosing: thy have nothing to do but to pay and
grumble’. Chesterfield was diplomaat en mag gerekend worden de regeering onzer
Republiek uitstekend gekend te hebben. Maar er is geen enkele reden, waarom
verstandige en min of meer wetenschappelijke beschouwers als de schrijvers van de
‘Lettres sur la Hollande’ en Diderot zulke in het oogloopende waarheden niet ook
hadden kunnen opmerken.. tenzij de waan van hun milieu. Zoo oordeelde (1754)
ook de schrijver Goldsmith, die als student hier vertoefde, over ons volk (13): ‘A
land of tyrants and a den of slaves.’ - Maar het is de nijd, dien wij in den loop der
18e Eeuw onder de Engelschen hebben zien groeien tot fellen haat. In de tweede
helft had die zich verbreid over het gansche volk en was die zelfs doorgedrongen tot
in de studeerkamer van den ‘objectieven’ geleerde, die een Algemeene
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Geschiedenis schreef. In een collectief werk, een Modern Part of an Universal History
(vol. 31), dat in die dagen in Londen verscheen, werd een zoo felle en partijdige
karakterschets van het Nederlandsche volk gegeven, dat korten tijd later, in 1763,
een Nederlander, Engelberts, geërgerd zoowel in zijn vaderlandsliefde als in zijn
zelfgenoegzaamheid, het noodig oordeelde op te komen voor De Eer der Hollandsche
Natie. De schrijver van deze apologie klaagt er over, hoe ons land ‘meer dan andere
volkeren’ onder de ‘laatdunkende verachting’ der Engelschen te lijden heeft. In
‘schimpschriften’ en ‘dagelijksche nieuwspapieren’ wordt ‘opzettelijk of in het
voorbijgaan de eer der Hollanderen benadeeld.’ Evenwel, nu ook geleerden zich aan
deze verdraaiïng der waarheid schuldig maken, wordt het den Nederlandschen
vaderlander te erg en moet zijn pen in beweging. Wat de Engelsche schrijvers zooal
op de Nederlanders te zeggen hadden, kwam, volgens de vertaling, die Engelberts
ervan in zijn brochure geeft, op het volgende neer. ‘Betreffende hunne zeden, op
dezelven heeft het climaat en de natuur hunner regeeringe, even als bij alle andere
volken, veel invloed. Koel, onhartstochtig, ongeestig en onbeschoft blijven zij
onvermoeid volharden in hetgeen zij eens ondernomen hebben; en brengen de
zwaarste onderneemingen ten einde, zonder een glimp van geest, van vrijheid of van
waare uitzicht. Het geduld alleen heeft hen in de konsten en weetenschappen eenige
vorderingen doen maaken. Holland heeft Dichters, Schilders en Beeldhouwers
voortgebracht, waarvan die van 't eerste soort zijn opgekomen als druiven in Siberiën,
tegen den gewoonen loop der natuur aan: maar dit zijn verschijnselen, die als de
Staartsterren slechts om de eeuw opdagen, ten einde het menschdom met
verwondering te vervullen. In 't algemeen schijnt bij hen al wat naar hartstocht of
begeerte zweemt, uitgeblust, de zucht tot winst alleen uitgezonderd: kijvagie wordt
bij hen niet gehoord, tenzij door dronkenschap veroorzaakt; jaloezy heerscht er nooit,
en de liefde is bij den Hollanderen onbekend. De logheid en ongevoeligheid der
Batavieren
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is bij de Ouden tot eene spreuke geworden.... Met een woord, een taai geduld en een
onveranderlijke aankleeving tot eigebelang, zijn de merktekenen, aan welk het
karakter van eenen Hollander te kennen is. Spanje heeft hunnen moed ondervonden;
Frankrijk heeft blijken van hun hoogmoed ondergaan; en Groot-Brittanje draagt
geduurig schandelijke en ongewroken tekens van hunne hebzucht en wreedheid.’
Dat op deze jammerlijke wijze de objectieve geleerdheid was meegesleept in de
populaire animositeit, schijnt protest te hebben uitgelokt niet alleen bij de
Nederlanders doch ook in Engeland zelf. Althans van een boekje A Summary and
philosophic View of the genius, character... of the Dutch’ verklaart de Duitsche
vertaler - het werkje werd in 1790 te Gotha ook in het Duitsch uitgegeven - (15), dat
het oordeel van de schrijvers der Modern Part den ongenoemden Engelschen schrijver
getroffen had als buitengewoon onrechtvaardig, en dat hij zich verplicht gerekend
had, een objectiever waardeering van het Nederl. volkskarakter te verdedigen. De
anonymus levert dan een karakteristiek, die een groote, vooral historische bewondering
voor het Nederlandsche volk inhoudt. Het is evenwel jammer, dat ik van dit
eigenaardige werkje slechts de Duitsche vertaling heb kunnen raadplegen, waardoor
opdracht en voorrede ongelezen bleven. Zoo was het mij ondoenlijk een juist inzicht
in dit oordeel te verkrijgen. De vertaler deelt echter mede, dat het verscheen in 1788,
lange jaren dus na de verschijning van de Modern Part (vóór 1763), doch onmiddellijk
nadat met behulp van Pruisische Grenadiers de Engelsche gezant John Harris onze
onwillige Republiek in Engelands armen teruggevoerd had. De schrijver schijnt dan
zijn werk opgedragen te hebben aan niemand anders dan onzen stadhouder Willem
V en met zijn werk de bedoeling gehad te hebben ‘seine Landsleute, die Britten,
jetzt, da ihre vormaligen Verbindungen mit den Niederländern wieder aufleben, mit
den Eigenschaften dieses Volks von den vortheilhaften Seiten bekannt zu machen...,
die der Verf. während seines Aufenthalts unter ihnen’ - misschien wel langdurig? ‘kennen lernte.’
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Hoe dit zij, in ieder geval is het zeker, dat we hier slechts te doen hebben met een
individueele uiting, hetzij dan van een man, die een aanhanger was van het 18e
Eeuwsche cosmopolitisme en die zich ergerde aan natuurlijke zaken als nationalen
haat, hetzij van iemand, die toevallig de Nederlanders beter kende en de welwillende
bedoeling had, zijn waardeering aan zijn landgenooten op te dringen, in de dwaling,
dat nationale tegenstellingen weggedoezeld worden door ‘betere kennis’. Hetzij, dat
wij in het werkje een staatkundige poging hebben te zien, twee landen ook op deze
wijze aan elkaar te verbinden, die niet bij elkaar hoorden... - En hoe zou dan ook
deze buitensporige loftuiting kans hebben, zelfs maar eenigermate weer te geven de
opinies, die toen in het Engelsche volk over de Nederlanders bestonden, wanneer
wij in 1785 meergemelde John Harris, den lateren graaf Malmesburry, wanneer hij
op het punt staat als gezant naar de Republiek te vertrekken, zien schrijven aan zijn'
vriend Lord Carmarthen, (16): ‘(Ik zal daar moeten huilen met de wolven, die in het
bosch zijn en worden als één hunner). It is for this reason, that I have signed the lease
of my house for five years, that I am making up my mind to dullness and gravity;
my eyes to black teeth and white lips; my nose to the stench of tobacco and unwashed
toes; and my stomach te cheese, butter and herrings. The experiment will cost me a
few moral as well ass physical indigestions, but in five or six months I hope to become
as square and solid, mentally as corporally, as the most massive burgomaster in the
Republic’.
In Duitschland (17) is ongetwijfeld op het eerste gezicht nog op het eind der 18e
Eeuw voor de Nederlanders een element van waardeering aanwezig. Schreef niet
toen Goethe zijn Egmont en Schiller den Don Carlos en vooral den Abfall der
Vereinigten Niederlande, in hoogdravend pathos den lof zingende, dien het jonge
Germanje over had voor het volk, waaraan het zich verwant voelde en dat in donkerder
tijden gestaan had tegen dwingelandij en roma-

Onze Eeuw. Jaargang 12

85
nisme? Evenwel: deze waardeering is slechts zuiver historisch. ‘Dat dit
gedenkwaardige volk nog bestond, kwam bijna niet op bij de schrijver(s), die met
Holland geen relaties onderhield(en)’. (K.) Met Hollandsche literatuur b.v. schijnen
Goethe en Schiller - en toch waarlijk niet uit bekrompenheid! - nimmer in aanraking
geweest te zijn. Het was dan ook een wereld, die de Duitsche Verlichting van het
Nederland dier dagen, zelfs van het ‘verlichte’ deel daarvan, scheidde. De Duitsche
Verlichting was Germaansch, d.w.z. individualistischer en diepzinniger dan de
Fransche. Het is de verdienste slechts der Duitsche Verlichting, voorgoed te hebben
afgerekend met het klassicisme, dat toch dood was en niet weer levend kon worden.
Haar voornaamste arbeidsveld bleek ten slotte het ‘Philosofen-paadje’ te Koningsberg
en de gehoorzalen der universiteiten Berlijn en Jena. Er is waarheid in Heine's spot,
dat het verlichte Frankrijk er slechts in geslaagd is, een koning op het schavot te
brengen, terwijl Duitschland ‘den alten Jehovah’ zelf geguillotineerd heeft. Deze
tendenz van het nieuwe bleef ons, Nederlanders, voorloopig vreemd. Wij hebben het
ons nog bijna een eeuw lang ‘gezellig’ gemaakt in het ‘Nieuw-Klassicisme’ van
Voltaire en het ‘Deïsme’ van Rousseau. Onze Duitsche lektuur bleef Klopstock,
Gessner, Rabener, Kotzebue; tot Lessing, Goethe, Kant, Hegel brachten wij het pas
veel later. ‘Zoo groeiden onderwijl in Duitschland generaties op, die van een levend
Holland niets wisten’. Voor deze was ‘de Hollandsche Kultuur achtergebleven in
Klassicisme, de Hollandsche taal barbaarsch, het volk rijk, doch stijf en koud’. Zeer te betreuren is het, dat de aanteekeningen, die Lessing op een reis door
Nederland in 1756 maakt, verloren gingen. Doch het ontbreekt ons niet aan andere
gegevens. In 1769 was voor Herder de Nederlandsche Natie nog slechts een decadent
handelsvolk, zonder poëzie. Reeds vroeger had hij het Nederlandsch als voorbeeld
van een onpoëtische taal aangehaald. ‘Man übersetze Homer in 's Holländische, ohne
ihn zu travestieren!’ De jonge A.W. Schlegel, die van 1791-1796 gouverneur in
Amsterdam is, schrijft: ‘Die Sprache
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ist mir so zuwider, dass mir davor ekelt, ein Holländisches Buch nur in die Hand zu
nehmen; und eins aus zu lesen das übersteigt beinah meine kräfte.... meine Abneigung
gegen die Sprache ist gewiss nicht Vorurteil - ich machte mich mit dem besten Willen
daran, entschlossen alle Gute darin zu finden, was wirklich darin wäre. Allein ich
denke es wird jedem Deutschen von Geschmack und gebildeten Ohr ebenso gehen
wie mir. Indessen wären selbst in diesem Misthaufen vielleicht Perlen zu finden,
womit wir unsre eigne Sprache schmücken könnten; wer nur Geduld hätte sie heraus
zu fischen.’ En eindelijk de felle verachting van den humorist Lichtenberg: ‘Der Esel
kommt mir vor wie ein Pferd ins Holländische übersetzt.’ - Wanneer men
ondertusschen zijn onderzoek niet beperkt tot de uitingen van het romantische Jonge
Duitschland, kan licht de vooronderstelling geopperd worden, of op het laatst der
18e eeuw misschien nog niet de groote massa van het Duitsche volk over de
Nederlanders oordeelde als zijn ‘verlichte’ voorgangers. Het is niet geheel en al
zonder beteekenis, dat het Engelsche boekje A Summary and philosophic View... etc.
in Duitschland twee jaar na zijn verschijning vertaald werd met de bedoeling ‘die
deutsche Lesewelt zur nähern Bekanntschaft mit einer Nation aufzufordern, die in
so vielen Rücksichten mit den Einwohnern Deutschlands verwandt ist und die man
bisher so gut als nicht kannte.’ (18) De vertaler constateert dus bij zijn volk wel een
zeer geringe belangstelling voor Nederland en de Nederlanders, doch niet zooals de
Engelsche lofredenaar een voortdurende en vinnige geprikkeldheid, die ieder
oogenblik uitratelt in hevigen smaad. En dat is ook logisch. In Engeland was een
moderne bourgeoisie, die ons haatte en onze bezittingen heftig begeerde, in
Duitschland ontbrak die nog bijna geheel. De hoon voor onze achterlijkheid bij de
Duitsche Verlichters was een zuiver-intellectueele verachting, die nog slechts een
aankondiging was van het Nieuwe, hetwelk pas vorm en wezen zou kunnen aannemen,
wanneer door de stormen van gansch een revolutionnair tijdperk eerst de spoken en
spinnewebben van het ancien régime verwaaid
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waren. Merkwaardig is b.v. in dit opzicht het volgende: de vertaler van A Summary...
etc. vindt in één opzicht het oordeel van den Engelschman nòg partijdig, waar deze
het heeft over de traditioneele vormenloosheid der Nederlanders. Hij heeft op dat
punt het oordeel gevraagd van een vriend, een koopman, die veel met Hollanders
heeft omgegaan. Deze antwoordt hem: ‘...auch in Holland ist der Pöbel ungeschliffen,
aber, vieleicht immer nog feiner als der Englische.... Der Mann von Erziehung,
überhaupt der Mittelmann in Holland besitzt vielleicht mehr wahre Güte des Herzens,
Wohlwollen und Menschenliebe, als der Einwohner irgend eines andren Landes....
Es ist wahr, der Holländer übertreibt in keiner Sache: er verspricht nicht mehr, als
er halten will und kann.... Handelte der Engländer anders...., so würde er sich in
seinen Sitten von dem Holländer so unterscheiden, wie sich seine Nationalbank von
der holländischen unterscheidet. Jene läszt weit mehr Papiere coursiren, als ihr baarer
Fonds beträgt; diese hat allezeit so viele baare Münze als ihre Zeddel ausmachen.
Welche bankozeddel geben nun reëllere Sicherheit?’ - Tenslotte is er nog van 1787
een bekende Duitsche reisbeschrijving van Sophie Witwe von Laroche (19), een
verstandige vrouw, doch die evenals waarschijnlijk de groote meerderheid van haar
landgenooten, te veel in de Klopstock-Wieland-Werther-sfeer verkeerde, dan dat zij
zich, als Herder en de zijnen, kon veroorloven, de Nederlanders om hun achterlijkheid
te laken. Tusschen Nijmegen en Rotterdam maakt zij kennis met een vriendelijken
Mennist, die Wieland, Jerusalem, Rabner, Klopstock en Goethe leest en deze
mededeeling brengt haar in ‘ein angenehmes Staunen’. Zij bekijkt hier het land en
zijn bewoners zonder eenig vooroordeel. Van de eigenaardigheden der Nederlanders
geeft zij de gewone voorstelling: rijk, spaarzaam met woorden, begeerig naar gewin,
arbeidzaam en zindelijk. Eenmaal klaagt zij over hun vormenloosheid: zij steken
stinkende pijpen op, terwijl zij nog aan tafel zitten; doch elders moet zij verklaren:
‘Wir fanden ohnehin die Holländer nicht so grob, als man uns
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sagte; im Gegentheil schienen es uns die Cöllner viel mehr zu seyn.’ Eindelijk is zij
vervuld van groote historische en republikeinsche bewondering: ‘Es ist erstaunlich,
wie der anhaltende Fleisz der Bewohner dieses Theils von Europa über das mächtigste
Element Siegte, Gränzen ihm setzte, das Joch eines ubermüttigen Beherschers
abschüttelte, in fernen Welttheilen Königreiche sich unterwarf, und einen groszen
Theil aller Schätze der Erde sich eigen machte.... Wie äusserst angenehm ist es mir,
stufenweise die deutliche grosze Idee einer Republik erlangt zu haben! Von dem
wohlthätigen Schattenbild an, welches in Reichstädten herrscht, zu dem der
verbundeten Schweizer-Cantons, und nun bei den mächtigen Staaten von Holland welch eine Stufenleiter!’ Maar - wij ontkomen er niet aan! - dit is de welwillendheid van een verdwijnend
geslacht. Het Jonge Duitschland had ons veracht en het Jonge Duitschland was het,
dat zijn volk de poorten opende der 19e Eeuw.
Zoo zullen wij voor de 19e Eeuw - het ligt voorloopig niet in mijn bedoeling ook
haar oordeel te bespreken - ons hebben voor te bereiden op den meest verpletterenden
hoon en spot. Heine zal met ons sollen, Immermann zijn Münchhausen op ons
afzenden! Wat zullen wij niet moeten hooren, wanneer na zooveel haat en verachting
reeds in de 18e Eeuw bij het Angel-Saksische ras, in de 19e een man als Edgar Allen
Poe over ons zal handelen in zijn woeste Tales. En is het te verwachten, dat het
bevrijde Frankrijk over ons zal blijven denken als in de exceptioneele jaren van vóór
de Revolutie? Welk een toekomst! Zij het dan ook, dat de 19e Eeuw met haar
zeldzame waardeering voor vroegere periodes en vroegere schoonheid, ons den
historischen roem zou laten en haar wetenschap karakteristieken zou opleveren als
die van Taine en historische bewonderingen als die van Motley....
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De opperceremoniemeester van het hof te Versailles, Dreux de Brézé, staat in het
voorjaar van 1789 voor een onoverkomelijke moeilijkheid. Eindelijk zullen in Mei
de Staten bij elkaar moeten komen. Enfin, dat ze bij elkaar komen is niets; hoe ze
bijeen komen is alles; want van dit hoe hangt het af: of ze inderdaad bijeen komen.
Wat natuurlijk niet kan, niet mag, niet zal! Wat te doen? Als in Berlijn leden van den
eersten stand moeten komen bij lieden van den derden stand, dan verschijnt mijnheer
zonder degen en mevrouw zonder brillanten, terwijl ze haar hoed niet afzet - ze
komen, en toonen dat ze wegblijven. Niet onaardig voor dat barbaarsche Berlijn, de
hoofdstad van een half-slavisch land - maar Parijs moet fijner het onmogelijke van
deze gewilde bijeenkomst aan-
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wijzen. Niet de eerste standen van hun staat berooven, maar den derden laten zien
dat hij geen staat heeft, geen stand heeft op te houden, niet bestaat. Zie, hij is er al!
Was er niet nog eens zulk een zoogenaamde bijeenkomst der Staten in 1614? Ziedaar
het antecedent, rechtsgrond en burcht! Hij grondt zich op het protocol van 1614, en
schrijft dus eenvoudig aan de drie standen een costuum voor, waaraan de derde ineens
kan zien dat hij niets is. Wat wordt hij in zijn kringen geprezen over zijn bizonder
fijnen takt, over dit zijn meesterstuk, even eenvoudig als onovertrefbaar. Wat eischt
hij toch? Niets dan dat ieder zich kleede volgens zijn stand. De slag is reeds gewonnen
voor deze begon. Want wie daar verschijnt ‘en escarpins’, den galanteriedegen op
zijde, het hoofd behoorlijk gefriseerd en gepoederd, den hoed onder den arm, in
fluweelen, geborduurden statierok en lichte, zijden culottes, toont immers door zijn
simpele verschijning reeds zijn meerderheid boven den ongekapten, ongedegenden,
dof lakenschen bourgeois! C'est simple comme, ‘bonjour’!
Maar - als in plechtigen optocht de vergadering wordt geopend, en hof en eerste
standen daarbij een ongemeenen praal ten toon spreiden, zoodat het purper, rood,
wit en groen van zijde en fluweel der prinsen, hertogen, pairs en prelaten een
vernietigend licht laat vallen over het voorgeschreven kleurlooze, smaaklooze kostuum
van den derden stand - springt de bom verkeerd.
Want met zijn bizonder gelukkigen takt heeft Dreux de Brézé slechts aan Mirabeau
een welkome gelegenheid gegeven een krachtrede te houden tegen die beleedigende,
op de kaak ter bespotting zettende, ongelijkheid van collega's. Maar zij schamen zich
die schande niet; dat burgerkostuum zij hun eerekleed! En zie: het kostuum sans
culotte wint; het kostuum ‘en escarpins’ wordt majesteitsschennis, en de zegen der
confectie doet zijn intocht. In 1791 opent te Parijs Quénin-jeune het eerste
confectie-magazijn voor burgers, en Mme Teillard voor burgeressen; beiden verzenden
hun gedrukte prijscourant, vinden overal navolgers,
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en ziedaar ons aangeland in het uniform-vervelende van dezen gezegenden,
plebejischen tijd.
Deze mislukte hovelingshandigheid herinnert, hoe gevaarlijk het is in
standskwesties te beslissen. Een onrustbarende herinnering, nu bovenstaande boeken
over heiligenvereering voor ons liggen. De kwestie der heiligen-vereering toch is
een standskwestie. Is de vraag of er in het geestelijke, dat is in het eigenlijke, leven
sprake kan en moet zijn van hooger en lager, dan wel of alles, wat mensch heet, gelijk
is, waterpas. Een vraag niet op te lossen door een handige protocol-manoeuvre à la
Dreux de Brézé, noch door een krachttaal à la Mirabeau, wellicht ook niet door uwe
en mijne overpeinzing, goedwillige lezer. Maar daarom juist een vraag, die waard
is er een antwoord op te zoeken onder het lezen van deze geschriften.
Vrees echter niet, dat ik theologie ga doen. Niet alleen staan mijn handen hiervoor
verkeerd, zeggen de menschen die het weten, maar ook al kon ik het, 't is soms
profijtelijker door den stuurman die aan wal staat, dan door den stuurman die aan 't
roer staat en bovenal daar wil blijven staan, te worden ingelicht. Want inlichting is
hier het gewenschte; we verlangen naar deze boeken over heiligenvereering en hoewel
we onder het verlangen teleurstelling vreezen, we blijven nieuwsgierig. Maar onze
nieuwsgierigheid is van het edelste gehalte, is geen lastig vallen, eer een willen helpen
van den naaste. Immers waarom ziet, oordeelt en leeft hij toch zoo anders dan wij?
Het is verbijsterend. Wij ademen onder denzelfden hemel, spreken dezelfde taal,
lezen dezelfde boeken, wenschen beiden van harte het goede voor heel het volk en
onszelf - en staan dan plotseling als kemphanen tegenover elkaar. Waan, inbeelding,
misverstand, mystificatie, autosuggestie, zijn die aan zijnen, of aan onzen kant? Onze
nieuwsgierigheid eischt een antwoord. Dit antwoord vraagt en geeft onderscheiding
der geesten, niet minder zelfkennis - en wat was en wat wordt met den dag zeldzamer
en noodiger dan deze beide? Drijft deze nieuwsgierigheid ons zoo naar een antwoord,
dat slappe zieltjes als een ‘oordeel’, foei een ‘oordeel!’ zullen afwijzen - alsof
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dit ook weer geen oordeel ware - ons zij het genoeg dat wij met zulk een oordeel
elkaar een onmisbaren dienst bewijzen. Want zoo zeker als het geestelijke, het
eigenlijke leven is, en onze naaste en wij dit eigenlijke leven te weinig bezitten, zoo
zeker hebben wij elkander den dienst des woords te bewijzen, waardoor de nevelen
worden weggeschoven en alles opklaart. Zullen deze boeken over de
heiligen-vereering ons dezen dienst bewijzen?
Bijzonder aangenaam is dat we onze bespreking kunnen aanvangen aan de hand
van Dr. F. Pijper's Middeleeuwsch Christendom, De Heiligen-Vereering. Hier immers
worden ons onmisbare gegevens geboden, door bevoegde hand verzameld. De
Leidsche Hoogleeraar toch heeft door zijn studiën van het Middeleeuwsch
Christendom, om in de Middeleeuwen te blijven, ‘zijn sporen verdiend’, en spreekt
dus met het gezag van iemand die thuis is in die omvangrijke literatuur, o.a. in de
twee en zestig folianten, waarin de Bollandisten de levens der heiligen beschreven.
En deze gegevens zijn te meer waard, nu Dr. Pijper inderdaad heeft betracht, wat hij
in de voorrede zegt: ‘ik bestrijd niemand, ik verdedig niemand; ik wensch alleen te
mogen verhalen’.
Zoo verhaalt hij dan vooreerst, hoe oud wel de heiligenvereering is. Nemen we
aan dat de laatsten der N.T.sche geschriften zijn opgesteld in het begin der tweede
eeuw, dan moet al heel spoedig daarna de heiligen-vereering zijn ontstaan. Want
terwijl het N. Testament daarvan nog niets weet, vermeldt Tertullianus, omstreeks
211, ze als reeds in zwang. ‘Op den jaardag brengen wij offeranden voor de
overledenen, voor de geboortefeesten (der martelaren). Als gij uitvorscht wat omtrent
deze en dergelijke gebruiken in de Schrift bepaald is, zult gij geen enkele bepaling
vinden. De overlevering schiep ze, de gewoonte bevestigt ze, en het geloof bewaart
ze.’ (De Corona c. 1-4 bl. 3.)
Zóó oud dus is reeds de heiligen-vereering, èn de kritiek daarop, èn de met een
beroep op de traditie tevreden verwerping dier kritiek. Zóó oud en almachtig is ook
de traditie. Deze traditie nu zet haar stempel op de beteekenis van het woord ‘heilige’.
Terwijl toch in het N. Testament
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elke gedoopte belijder van Christus een heilige heet, maakt de traditie den heilige
synoniem met martelaar, ‘in dier voege dat beide termen dooreen werden gebruikt
voor personen, wier gedachtenis door de kerk gevierd werd’ (blz. 13). En terwijl het
N. Testament de onderlinge voorbidding der geloovigen, d.i. der heiligen, vraagt en
veronderstelt, maakt de traditie daarvan de voorbidding der kerkelijk erkende heiligen.
Vandaar dat de feestdagen dier heiligen officieel vastgesteld en hun levens beschreven
worden. Die heiligen-levens nu werden niet alleen de volksliteratuur bij
uitnemendheid, maar ook een onuitputtelijke bron voor de exempelen-predikers.
Belangwekkend verhaalt de schrijver, in hoofdstuk vijf, hoe juist de verwerping der
protestanten den stoot gaf tot de meer systematische verzameling der heiligen-lectuur,
waardoor de schitterende uitgave der Bollandisten ontstond; en niet minder
belangwekkend, in het zesde hoofdstuk, hoe van roomsche zijde, door den
Benediktijner Mabillon in 1698, later door den Jezuïet Delahaye en nog onlangs door
Dr. van der Essen (1907) een scherpe kritiek is geoefend op de lichtvaardige wijze,
waarop vaak die levens der heiligen maar bij elkaar zijn geschreven.
Inderdaad, waar de schrijver, in hoofdstuk zestien, betoogt: 1e hoe veel van die
daden der heiligen niets zijn dan bijbelsche wonderen, hun klakkeloos toegedicht;
2e hoe veel van hunne mirakelenverhalen eenvoudig zijn overgenomen uit levens
van oudere heiligen; 3e dat, hoezeer er in den loop der tijden aan de populairste
heiligen immer meer wonderen mogen zijn toegeschreven, er toch wonderen
overblijven waarvan bona fide tijdgenooten verklaren, dat ze in hun tijd gebeurd of
zelfs door hen bijgewoond zijn; en 4e dat de vraag naar de geloofwaardigheid er van
evenzeer van zielkundigen als historischen aard is (bl. 228), kan niemand hem van
hyperkritiek beschuldigen, of den lof eener, op grondige zaakkennis steunende,
waarheidsliefde onthouden. Daardoor laat de geleerde schrijver ons soms
merkwaardige dingen zien. B.v. hoe zelfs een Middeleeuwer oog kan hebben voor
de beteekenis

Onze Eeuw. Jaargang 12

95
van den zielstoestand bij den aanschouwer van een wonder. Gelijk Gregorius van
Tours verhaalt:
‘Het oogenblik naderde waarop het misoffer moest worden opgedragen.
Een diaken nam de ciborie, waarin het geheimenis van het lichaam des
Heeren werd bewaard. Hij droeg haar naar de deur en trad de kerk binnen
om haar op het altaar te plaatsen, maar zij ontsnapte aan zijn hand, werd
omhooggeheven in de lucht, en kwam zoo op het altaar terecht, zoodat de
diaken tevergeefs trachtte haar te grijpen. Wij gelooven, dat dit nergens
anders om gebeurde, dan omdat hij in zijn geweten bevlekt was. Want
men zegde, dat hij dikwijls echtbreuk gepleegd had. Slechts aan één priester
en drie vrouwen, waarvan er een mijne moeder was, werd het vergund dit
te aanschouwen; de andere aanwezigen hebben het niet gezien. Ik beken,
dat ik toentertijd bij die plechtigheid tegen woordig geweest ben, maar ik
ben niet waardig bevonden dit wonder te aanschouwen’ (bl. 238).
Hoeveel stichtelijker zouden veel dier wonderverhalen zijn, werd er, gelijk hier,
rekening gehouden met den psychologischen en ethischen factor.
Ofschoon de massa dier verhaalde heiligenlevens - een massa, die onwillekeurig
het woord: monnikenwerk op de lippen legt - ons bijna overstelpt, gelukt het den
schrijver daarin eenige vaste lijnen te trekken en hierdoor onze diffuse aandacht
eenigszins houvast te geven. Vanzelf wordt dan zijn toon persoonlijker, warmer als
hij, in de hoofdstukken zeven tot dertien, ons de heiligen laat zien als zendelingen,
als kerk- en kloosterstichters, als predikers en kerkvorsten, als strijders tegen de
uitwendige en inwendige wereld en haar boosheid. Aan zijn oprechte bewondering
gevoelen we meteen wat hem die middeleeuwsche heiligen zijn. Zeker, er is kaf
onder het koren, onkruid onder de tarwe, maar over het geheel genomen: geen
minachting of schouderophalen over deze mannen!
‘Eerder vertegenwoordigen zij en de hunnen de letterkundige cultuur, de
beschaving en den goeden smaak hunner dagen - voorzoover van deze
goederen in de middeleeuwen sprake kon zijn. Kortom, beschaafder, beter
opgevoed dan Amandus en zijn levensbeschrijver Baudemund was in
hunne dagen niemand. De verstandelijke ontwikkeling, de
scherpzinnigheid, de waarheidsliefde, en de goede smaak van Eligius en
zijnen metgezel en biograaf Audoënus zijn bij hun leven door niemand
overtroffen’ (bl. 249). ‘In hun leven ontmoeten
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wij deugden die van alle tijden zijn. Op tal van bladzijden van de
heiligen-legenden schitteren parelen van gelijk gehalte als er voorkomen
in de levensgeschiedenissen van de besten uit alle eeuwen en landen’ (bl.
253 cfr. 151).
De heilige is een der besten van zijn tijd; al zegt de geleerde schrijver het niet met
zooveel woorden, dit schijnt mij het gezichtspunt, vanwaar hij ons deze
middeleeuwsche heiligen laat zien. Of men eertijds roover was als St. Landelinus,
dan wel Koningin van Portugal als St. Elizabeth, of men was ‘gespeend aan de
letteren’ als St. Didacus, of wel een groot theoloog, literator en musicus als paus St.
Leo II, de heilige behoort tot den hoogsten stand, is geestesaristocraat, een der besten
van zijn tijd.
Natuurlijk, hoe breed en magistraal deze bepaling zij, ze beantwoordt niet alle
vragen, o.a. niet deze, hoe een mensch een heilige wordt, en hoedanig de vereering
zal zijn, die zulk eenen heilige toekomt. Doch ons herinnerend dat de schrijver alleen
wenschte ‘te mogen verhalen’, betaamt ons jegens hem dankbaarheid dat hij dit zoo
uitvoerig en nauwkeurig gedaan heeft, en leven en beteekenis dier middeleeuwsche
heiligen ons òf voor het eerst òf bij vernieuwing zoo duidelijk heeft voor oogen
gesteld.
Dr. H. Derckx daarentegen wil in zijn, aan de Maria-Vereering gewijd, boek
getuigen, prediken, overtuigen. En omdat hij zelf een overtuigde is, gelooft hij in
den triumf zijner waarheid. ‘Het was ons oprecht streven, zoo zakelijk, objectief,
onpartijdig mogelijk te zijn. En wij vertrouwen, daarin te zijn geslaagd’, zegt hij in
zijn Voorwoord, eer trouwhartig dan hooggevoelend.
Trouwens deze in alle gemoedelijkheid van zich zelven verzekerde toon behoort
ongetwijfeld bij dit welgedane, breed-betoogende boek dat, ik twijfel er geen
oogenblik aan, menigeen een religieus-literaire smulpartij zal verschaffen. Want het
is - hoort toch, lieve vrienden, die meent alleen van uwen oudmodischen, overigens
behoorlijk-modernen of orthodoxen, prediker dit keurgerecht te kunnen bekomen het is onvervalschte apologie. Met het breede gebaar van le grand style worden hier
groote woorden begaan. Het
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regent vraag- en uitroepingsteekens, terwijl sterk-gecadanceerde klank en weerklank
u de deftige gewaarwording geven, dat ge letterlijk leeft onder gothische
kerkgewelven. Ge zit rustig in uw kamer en zijt toch hoorder. Hoorder van een echten
orator, die, niet schichtig geworden voor het mode-scheldwoord: rhetoriek, bekende
beelden en woorden kunstig samenweeft tot weidsche perioden. Die weer als echte
perioden, het grieksche woord periode toch beteekent kringloop, niet plebejisch op
u losstormen, maar als kunstigafgeronde volzinnen aristocratisch-omzichtig rondom
u het geestelijk schouwspel opbouwen, waarvoor zij ten slotte althans op uw
bewondering rekenen. Dit omzichtige - allerminst vrucht van scepsis, wel van
verzekerdheid die, hoezeer uitgaande van de overwinning, deze wijselijk verbloemt
om u de voldoening te geven dat uw inzicht haar behaalde - ge waardeert het reeds
in den titel. Die immers niet vierkant luidt: De Maria-Vereering, maar zoo
omzichtigveelzeggend: De ‘Vrouwe’ der menschheid vloek en zegen. Eene werelden levensbeschouwing. Ge herkent dit ook onmiddellijk in den twintigregeligen
beginzin, een type van een periode, die in weidsche voor- en tusschenzinnen u laat
deinen op plechtig-gecandanceerde woordenreeksen, doch in den zachtneerkomenden
nazin zich wel wacht Maria klakkeloos bij haar naam te noemen en haar toch
onmiskenbaar aanwijst als ‘háár, aan wie deze beschouwingen zijn gewijd’. En ge
vindt het een knap stuk van dezen orator, dat hij, na u een geleerd betoog te hebben
doen aanhooren over De Wereld en God, eerst op bl. 131 loslaat: ‘En nù zijn we
gekomen aan onze eigenlijke vraag. Welke plaats neemt volgens Gods bestel Maria
in deze bovennatuurlijke orde in’. Onderwijl hadt ge ruimschoots gelegenheid de
eigenaardigheid van dezen apologeet-orator op te merken. Zeker, hij mist het sobere
van Bossuet, ook het aangrijpende van Lacordaire, en soms wordt ge te veel herinnerd
aan de leege breedsprakigheid van dominee van Oosterzee. Doch hij heeft iets op
hen voor, wat hem in onze literaire dagen niet weinig te pas komt, nl. een
merkwaardige belezenheid. Die hij met talent weet aan te
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wenden. Diep toch en grondig stelt hij telkens de kwestie, eerlijk herinnert hij de
bekende tegenwerpingen, bv. dat het oorspronkelijke christendom niets weet van
Mariavereering, doch als ge dan vreest dat hij zich vastgewerkt heeft, spreekt een
prachtig citaat het verlossende woord. En uw vrees slaat om in bewondering. Want
wie al niet staan den apologeet ter zijde! Kerkvaders ja, maar ook ketters; heele
escadrons zwaar geharnaste Duitschers, maar ook salons elegante Franschen; en
bovenal een onafzienbare phalanx dichters, waarin ge Kloos naast Dante, Geibel
naast Vondel, Verlaine naast de Génestet opmerkt, terwijl natuurlijk Gezelle met
zijn Koninginnelied besluit:
Staat op, 't Regina Coeli klinkt,
Staat op en laat ons staan!

En zelfs, al moet gij misschien betuigen dat de hoofdschotel niet geheel is naar uwen
smaak, wellicht wilt gij uwen geestelijken gastheer toch niet uw hulde onthouden
voor die heerlijke hors-d'oeuvres variés, inderdaad très variés.
Bij uw hulde kan echter ik mij niet aansluiten. En mag er zelfs niet uit beleefdheid
bijvoegen: helaas! Want apologie - neen dank u.
‘Ja maar, bedenk: zij verdedigt de Christelijke waarheid...’
Die verdediging schijnt mij de ergste aanval. Geloof me, moest ik nog eens
ongeloovig worden - dan weet de apologie er van. O zeker, eerbiedig aanvaard ik de
apologie van Kierkegaard, die de christenheid op de bank der beschuldigden zet, om
wat zij van het christendom heeft gemaakt. Ook die van Pascal en zoo menig profeet
van Israël die, mutatis mutandis, hetzelfde deden. Doch dat is inverse apologie, en
daaraan hebben de officieele apologeten een broertje dood. Hoogstens noemen ze
haar boetprediking, en deze is, nu ja, wel eens noodig, maar toch een beetje boersch,
zoo voor de lagere school, terwijl het hunne hooger onderwijs is. Intusschen blijkt
bij nader toezien hun schijnbare onbevangenheid onvervalscht fanatisme en hun
zachtste oordeel potsierlijke bekrompenheid. Men kan het hun ook
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niet kwalijk nemen. Wie bevorderd is tot het bovenmenschelijk bestaan de waarheid
tegen hare belagers te beschermen, te verdedigen, te handhaven, en bij wien het nooit
opkomt dat hij dit tegen zichzelven te doen heeft, wat nog iets ware, is het te
verwonderen dat hij alles weet en deze zijn duur bevochten triumf wordt zijn
onherstelbare nederlaag? De rampzalige heeft niet slechts altoos gelijk, maar hij
maakt bovendien alles evident!
Om een voorbeeld te geven. Kierkegaard wijst zóó Gods tegenwoordigheid in ons
leven aan:
‘Sidder bij de gedachte hoe ontzaglijk gemakkelijk het voor u is om
God voor den gek te houden... Ja, in zijn verhevenheid richt God de
verhouding zoo in, dat het zoo gemakkelijk mogelijk is voor een mensch,
als hij dat wil, om God voor den gek te houden. Hij richt het namelijk zoo
in dat de weinigen, die Hij liefheeft en die Hem liefhebben, in deze wereld
vreeselijk moeten lijden, zoodat ieder kan zien dat zij van God verlaten
zijn; de bedriegers daarentegen maken een schitterende carrière, zoodat
ieder kan zien dat God met hen is, waarin zij ook zelf meer en meer
versterkt worden. Zoo voornaam is God.’
Dit vindt nu een ras-apologeet blasphemie, en bovendien valsch. Niets ter wereld
toch evidenter dan God. Redeneer met uw gezond verstand, hoor naar Thomas of
Calvijn, en wilt ge met alle geweld, nu goed, naar de dichters, naar àlle dichters - en
de tegenwoordigheid Gods is klaarblijkelijker dan de zon.
En het gevolg? De apologeet geeft uw logica gelijk, dat God zich moet openbaren,
zult gij Hem kunnen vinden. Kierkegaard geeft God gelijk dat Hij zich verbergt, en
u ongelijk als gij Hem niet vindt. En uw geweten zegt dat het voor een mensch
oneindig beter is ongelijk te hebben tegenover God dan het laatste woord. En nu een voorbeeld uit deze apologie.
Is één ding buiten kwestie, dan zeker wel het parodoxale van het christendom, van
het geloof.
Natuurlijk weet een apologeet, die alles weet, ook dit; maar alleen als een klip,
expres daarvoor in het vaarwater gelegd, om zijn stuurmanskunst aan 't licht te
brengen. En dus besluit hij - want hij besluit altijd, is het eeuwige besluit -: ‘Niets
redelijker dan dat geloof. Zoo klaar-
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blijkelijk is de geloofwaardigheid der openbaring, zoo onafwijsbaar de plicht haar
te aanvaarden, dat we mogen besluiten met’ (volgt mooi citaat. bl. 118).
Ook nog een staaltje van fanatisme.
Wie ons wil overtuigen van onze dwaling, mag nooit onze goede trouw in
verdenking brengen, noch uitersten op onze rekening stellen, die wij nog sterker dan
hij verwerpen.
Ook dit weet de alles-wetende apologeet, tot zijn onverbiddelijke logica hem
dwingt alle goede manieren over boord te werpen en te zeggen:
‘Maar wat is de natuurlijke ontwikkeling van dat “zuiver Christendom”
geweest? Het “zuivere christendom” heeft ons de “zuivere rede” gebracht;
de “zuivere rede”, de “zuivere menschelijkheid”; en die “zuivere
menschelijkheid” bleek “zuivere dierlijkheid” te zijn, de gelijkstelling in
wezen van mensch en dier’ (bl. 264).
De protestant, aan wiens adres natuurlijk deze liefelijkheid is gericht, krijgt
medelijden met zulk zelotisme, wijst de verleiding, zich uit weerwraak te gaan
vermeien bij den poel der ongerechtigheid waarheen de roomsche consequentie wel
moet voeren, af, en gaat verder.
Kunnen wij echter nog niet scheiden van deze trouwhartige, wel eens bolwangige
oratorie, van haren St. Nicolaaswinkel vol suikeren citaten, van hare soms parmantige
vragen en leege besluiten, het is omdat het onderwerp ons niet loslaat.
Wat Dr. Derckx nu over de ‘Vrouwe’-vereering leeraart, is met één woord te
zeggen. Na toch op weg naar zijn onderwerp alles, eenvoudig alles, bewezen te
hebben over Wereld en God, is zijn eerste woord erover afdoend, en voor eeuwig.
Want het luidt: Maria in het Oude Testament. Ge kijkt verbaasd op? Och, arme, dan
kent ge zeker geen typologie. Dan immers wist ge ineens: in Genesis III wordt
gesproken van ‘de vrouw’; de vrouw, dit is, ten overvloede u herinnerd door den titel
van dit boek, Maria, en ziedaar: Maria in het Oude Testament. Wat daar tegen Eva
gezegd wordt, geldt dus ook van Maria, en waarschijnlijk niet slechts in figuurlijken
zin, maar zoo uitdrukkelijk mogelijk (bl. 144). Enfin, tegen typologie,
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ook het keurgerecht van dierbare dominees, is niet te praten. De typoloog, die eerst
in de woorden legt wat hij er later uithaalt, weet wel dat hij een zeer diepzinnig
prediker, nooit dat hij een goochelaar is. Derhalve hooren we den schrijver alle
dogma's bewijzen omtrent Maria, haar onbevlekte ontvangenis, hemelvaart, aarzelend
ook haar recht op den titel ‘Verlosseres’ (bl. 218) - en vragen dan het eerste
verstandige woord over vrouwenvereering.
Want, zoo hij tenminste iets weet van de mysterieuse bronnen des levens, hoe
buigt ook de hardnekkigste protestant het hoofd, als hij ‘onze lieve vrouwe’ mag
aanschouwen! Wat toch is niet in het leven de vrouw, de moeder, de maagd! Of neen;
ik moet zeggen: in ons leven, want hier is alles ondogmatisch, persoonlijk. Wat
hebben we, waarvoor we moeder niet danken? Het leven middellijkerwijze in
physieken, goeddeels ook in geestelijken zin. Zij leerde ons zien, en als we, ouder
geworden, soms weten dat we nu precies zien, als moeder indertijd, dan weten we
dat we goed zien. Moeder leerde ons gaan, zond in haar zelfverloochenende liefde
ons de wereld in, en als onze tocht zijn einde nadert, kan een wondere verteedering
ons zeggen dat we naar moeder teruggaan, eindelijk!
Wat is, neen niet de vrouw, want die bestaat niet, maar ònze vrouw? Zij is de
maagd, waarvan we droomden in onze levenslente. De maagd die door haar schuchtere
reinheid ons wakker riep, en die, moeder geworden onzer kinderen, ons blijft de
maagd, en die dit ons het zuiverst zal zijn, als we haar voor het laatst in het witte
bruidskleed op haar doodsbed zullen groeten, om haar nimmermeer te vergeten. Want
zij leidde ons op de hoogeschool der liefde. Zij maakte ons wat we zijn - en ach, wat
zouden we méér zijn, hadden wij haar meer liefgehad, hadden we ons zelf zoo oprecht
en innig liefgehad als zij dit deed.
En nu God het ons vóórgedacht heeft - in de religie toch is het initiatief nooit bij
den mensch - nu kan ons nadenken benaderen de Vleeschwording des Woords uit
eene vrouw, de menschwording Gods uit eene maagd, waardoor onze
vrouwen-vereering hare hoogste wijding krijgt.
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Geen wreede levenservaringen dan ook, en geen nog wreeder zonde zelfs kunnen
ons deze vereering vervagen, de eeuwige lamp dooven, die met zachten glans brandt
voor het beeld onzer lieve vrouwe. En al zouden we nog zoo diep vallen, zoolang
deze vereering ons niet ontviel, weten we dat er redding mogelijk blijft. Daarom kan
geen schilder ons zijn Madonna zoo betooverend voorteekenen of we zeggen: ‘en
nog heerlijker straalt in ons het beeld onzer lieve vrouwe, want het
eeuwig-vrouwelijke, dat we in haar vereeren, is het diep-menschelijke in ons,
gebrekkige menschen.’
En denken we na over deze ons waarlijk niet aangepreekte vrouwen-vereering,
over dit zeer reëele wonder - want de vrouw is niet vromer, wel anders-vroom dan
de man - over deze dagelijksche paradox van ons leven, dan staan we verwonderd
stil voor de mysterieuse eenheid van poëzie en religie, die in hun eenheid toch twee
blijven.
Over deze twee-eenheid, wie heeft daarover een verstandig woord? Hebt gij het,
o zeer gewenschte lezer, onthoud het ons toch niet. Gij kunt er een professoraat in
de theologie mee verdienen, schooner en noodiger dan er één bestaat. Want ik heb
het niet - en deze schrijver ziet hier niet eens een moeilijkheid, en zijn naam is legio.
Hij maakt van poëzie eenvoudig dogmatiek, en zegt dat dit religie is, de ware.
Steunend op de schriftbeschouwing van het dorpscatechisatieboekje, een paar eeuwen
geleden geopenbaard, toovert hem typologie de ontzaglijk-schoone poëzie en religie
van Genesis III om in dogmatiek - typologie, de goedkoope, de opgedirkte. En hij
rekent in gemoede op de goedkeuring van zijne lezers, pardon hoorders, dat hem zijn
omtoovering van het leven tot den dood, waardoor 't ook veel gemakkelijker te
hanteeren is, zoo meesterlijk gelukte. Dit verdogmatiseeren van de poëzie bederft
deze prediking. Dat ze bij al die citaten niet noemt onzen Stalpaert van der Wiele,
blijkbaar nooit vernomen heeft van den Doopsgezinden Lof-sangh der Jonkvrouwe
Maria (cfr. Dr. P. Leendertz Jr., Het Leven van Vondel, blz. 200), noch van het
Maria-sonnet van den Calvinist Revius:
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Gezegent is de maecht de croon van alle maechden,
Den tempel van Gods Soon en wesentlijcke cracht,
Den schonen dageraet waer door ons nu toe-lacht
De Sonne, daer soo dick de Vaderen na vraechden,

noch van Bilderdijk's De Moedermaagd, tengevolge waarvan deze bij malle
protestanten in een reuke van roomschheid kwam te staan, toont dat ze niet zoo
veelzijdig is als dat geciteer zou doen vermoeden. Doch eerst haar verdogmatiseeren
dezer poëzie en religie maakt, nog meer dan staaltjes van Limburgsche theologie,
als:
‘wie Maria groet, legt eene volledige geloofsbelijdenis af aangaande het
mysterie van ons Heil’ (bl. 264),
ons deze prediking recht onsympathiek.
Laat het onderwerp ons toch niet los, het is omdat het behalve de Maria-, ook de
heiligen-vereering ter sprake brengt, de onmisbare heiligen-vereering. Hoe jammer
toch dat wij allen onzen schoonen onderscheidingsnaam van ‘heilige’ hebben
prijsgegeven. De protestanten immers schrikken godzaliglijk van zulk een afgoderij,
vergetend dat de bijbel den geloovige liefst een heilige noemt, en niets weet van
positief- of vrijzinnig geloovigen, alsof er sprake kon zijn van negatief- of gedwongen
geloovigen. En de roomsche weet, trots zijn kalender vol heiligen, al niet meer wat
een heilige is, n.l. een zondig mensch, die in aanraking kwam en blijft met den
heiligen God, wat alleen mogelijk is door bekeering.
Nu valt het dadelijk op dat in het boek van Dr. Derckx wel ontelbare malen het
woord vereering voorkomt, en niet één enkele maal het woord bekeering. En dit
natuurlijk niet omdat vereering meer in de mode is dan de altijd-onmaatschappelijke
bekeering - want een christelijke wereld- en levensbeschouwing, als dit boek wil zijn,
loopt allerminst de mode na. Weet zij dan niets van het realisme van Israëls profeten
en psalmisten, waarvan eerste en laatste woord niet luidt: vereert de besten onder u,
en volgt hen na, maar: wordt veranderd, bekeert u, want gij hebt gezondigd tegen
God, den Heilige? Niet ook dat Jezus hun woord overneemt, vervult, niet dat zijn
woord en daad, neen, ik zeg
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niet te begrijpen, doch wel alleen te benaderen is, als we ernst maken met een
zondebesef, dat bekeering eischt? Natuurlijk zij weet dit wel, en als zij dezen weg
niet aanwijst, het is omdat zij een veiliger, gemakkelijker weg weet. Deze is die van
het idealisme, waarop vereering hèt woord is. Principieel hooren we dit, niet met
name genoemd, idealisme in deze bepaling van natuur:
‘Natuur is die oneindige verscheidenheid van dingen elk met zijn
typische eigenschappen, in hiërarchische orde gerangschikt, waarin 't
lagere aan 't hoogere en dit weer aan 't hoogste dienstbaar is, en waar zoo
door onderlinge samenwerking en eendrachtig streven dat harmonisch
geheel van dingen verkregen wordt, dat wij bij voorkeur de natuur noemen,
de nimmer verouderende, altijd tot jong leven zich vernieuwende natuur.
Kan nu binnen 't bereik der natuur zelf het hoogere ten opzichte van 't
lagere in zekeren zin niet bovennatuur genoemd worden?’ (bl. 7)
De Bovennatuur, d.i. God (bl. 12), is dus te bereiken voor den mensch langs den
weg der opklimming, waarbij dan de te vereeren heiligen als levende ladder dienst
doen.
Ziehier een idealisme, niet slecht even schoon en onmisbaar, en niet slechts even
gevaarlijk en te duchten, als elk idealisme, maar ook deze beide in hun opperste
uiting, omdat het hier geen begrippen, doch persoonlijkheden geldt. Schoon, omdat
het opwekt tot zelfvertrouwen, dat omhoogstrevende zijn bekroning tegemoet snelt;
gevaarlijk omdat het een kleinigheid mist, een weinig zelfkennis die weet dat
‘bekeering’ dat eerste en laatste woord der ‘blijde boodschap’, voor háár geschreven
staat. Schoon bovenal, omdat dit zelfvertrouwen zijn godsdienstige wijding krijgt,
wordt de prachtige Jacobsladder, waarlangs we van trap tot trap worden wat we
uiteindelijk zullen zijn; gevaarlijk bovenal, omdat dit gebrek aan zelfkennis zich een
weg tot God fantaseert, buiten den eenigen, ons in Christus gegevenen, om, dewijl
het hulp en voorwaarde tot religie noemt, wat alleen als vrucht van religie mogelijk
is.
Duidelijker nog zien we dit idealisme in het allerprettigst geschreven boekje van
den bekenden N.-Gidsschrijver, Mr. F. Erens: De Heiligen en hunne Vereering in
de Roomsch-Katholieke Kerk. Hij zegt:
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‘binnen de grenzen van zijn natuur te blijven, te handelen daar waar de
natuur roept en niet op een ander moment, dat is voor den mensch de
grootste moeielijkheid. Zij, die dit doen, zij worden later na dit leven op
aarde, de heiligen in den hemel... Veelvuldig wordt het kwaad gedurende
het leven door den mensch in zijn ziel opgenomen. Het gebeurt wanneer
de maat der natuurlijke neiging wordt te boven gegaan. Dit is de zonde.
Het middel om binnen de door de natuur gestelde grenzen te blijven, is de
neiging bijtijds tegen te gaan en dat is de overwinning op zich zelven.
Wanneer dit geschiedt in een menschenleven op volmaakte manier, dan
hebben wij den heilige (bl. 4-5). De heiligheid is volgens den h. Thomas
Aquinas, die eigenschap, waardoor de geest der menschen zich zelf en
zijne daden op God richt... Wanneer door de Kerk van heiligen wordt
gesproken, dan bedoelt zij die menschen, welke hier op aarde de deugden
op heroïsche wijze hebben uitgeoefend. Volgens haar is ieder heilige een
held (bl. 9). Zij zijn voor ons niet alleen voorbeelden ter navolging, maar
hunne werking duurt voort op actueele wijze, door hun ingrijpen in ons
aardsche leven, op ons gebed en verzoek. Hoe meer wij ons hunne hulp
waardig maken, des te grooter en zekerder is zij. Het aannemen daarvan
kan niet op volkomen wetenschappelijke gronden worden bewezen en is
een feit van geloof, doch de tegenovergestelde meening kan evenmin op
wetenschappelijkheid bogen. Rationeeler en zuiverder staat nog de
Katholiek, die de werking van het gebed tot een heilige aanneemt, dan de
andersdenkende, die aan een dusdanig gebed ieder resultaat ontzegt, want
deze laatste ontkent de cohesie van alle feiten, wat toch met de rede en
ook met de ervaring in strijd is’ (bl. 21).
Met te meer genoegen schreef ik. dit lange citaat af, omdat nu niet een officieel
apologeet aan het woord is, maar een verdraagzaam, smaakvol man, die, door studie
jurist en door talent literator, hier zoo rustig levenswijsheid noemt wat zoovelen
dwaasheid blijft.
Nu mede door zijn betoog is ons deze heiligen-vereering wel begrijpelijker
geworden, toch ook onaannemelijker.
Begrijpelijker, want we zien ze nu als helden-vereering. En wie gevoelt niet iets
voor hero-whorship, voor heroëncultus? En wat heeft onze door materialisme en
evolutieleer vergroofde tijd met zijn sportheiligen-vereering meer noodig dan
hero-whorship, dan het vereeren der geestelijkgrooten en sterken, die dit lichamelijk
vaak niet waren, dan het zien lokken hunner deugden ter navolging, vertrouwende
op hulp van boven?
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Zeker, doch hero-whorship, die zoovelen mogelijk groot wil zien, is heel iets anders
dan, en brengt niet tot Godsaanbidding welke zegt: God alleen is groot. Evenmin
brengt Mariavereering ons een streep verder dan tot Mariavereering. Als Paus Pius
X in zijn Encycliek van 1904 vraagt: ‘wie weet niet dat er geen zekerder en
gemakkelijker weg is, allen met Christus te vereenigen dan door Maria’ (Derckx bl.
309), ligt de tegenvraag voor de hand: ‘wie weet niet dat de zekere weg tot God nooit
is een gemakkelijke, en de gemakkelijke nooit een zekere,’ en dus daarom reeds de
gemakkelijke Maria-cultus niet zooveel religieuse waarde kan hebben?
Intusschen, het idealisme van hero-whorship is niet van gisteren, blijft eeuwig
schoon. Om ze echter te bereiken, moet ik eerst zelf een held zijn, want alleen gelijk
kent gelijk. En hoe word ik dit? Want dit ben ik van nature niet, iets wat ik
onmiddellijk weet, zonder dogmatiek, en zonder twijfel. Ik weet dit door een mij
niet aangepraat, maar dagelijks te ervaren realisme. Zeker, het ideaal wenkt; zal het
voor mij realiteit worden? Want idealisme is vaak schoon; waarheid echter is altijd
schoon. En waarheid is dat ik ‘das radikale Böse’ aan den lijve heb ervaren. Die
heldendaden lokken wel, iets te zijn echter is het éérst-begeerlijke. Pas als ik iets ben
kan ik iets doen, niet omgekeerd. En ik ben alleen iets door mijn bewuste aansluiting
aan, afhankelijkheid van de Levensbron - en zonde-besef en genade-ervaring is nu
eenmaal het telkens-eerste aanrakingspunt van de ziel met God. ‘D' allerhoogste 't
laegste prijst... Al wie door ootmoet word herboren, is van het hemelsche geslacht’
(Gijsbreght van Aemstel). Dit besef, die ervaring is primair en overtuigt ons
onmiddellijk dat we geen helden, maar zondaren zijn. Dit besef schuift den waan als
een nevel weg, doet ons komen op den levensbodem, de moederaarde, waaruit we,
als de reus Antaeus, voeding en sterking onzer kracht putten.
Deze ervaring ook brengt de menschen bij elkander. Dit blijkt bv. opnieuw uit De
Profundis. Dichter toch dan door zijn overig kunstwerk komt ons Oscar Wilde met
dit werkje,
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zoo uitnemend door Dr. Boutens vertaald en bij ons ingeleid. Ten hemel opklimmen,
blijkt ook hier, is erger dan onmogelijk, het is verkeerd, omdat we den hemel vinden
in de diepte van 't berouwvol ootmoedig hart. Schoon zegt Wilde:
‘Onderwijzen doet Christus ons in werkelijkheid niets, maar door het
feit dat men in zijn tegenwoordigheid gebracht wordt, wordt men iets. Een
ieder is bestemd voor zijn tegenwoordigheid. Eenmaal tenminste in zijn
leven wandelt ieder mensch met Christus naar Emmaus. ...Het allerhoogste
levensoogenblik eens menschen, ik heb daaromtrent geen twijfel, is
wanneer hij nederknielt in het stof en zich op de borst slaat en al de zonden
van zijn leven uitspreekt’ (bl. 65, 79).
Alleen in dit idealisme, dat opbloeit uit de realiteit, gelooven we; het pure idealisme,
dat dezen moeilijken weg niet wil, is zelfbedrog, fata morgana. Hierop wijst dit
werkje uitnemend.
Want laat het waar zijn dat hier deze zelfaanklacht meer logisch beredeneerd dan
religieus doorgemaakt schijne, dat het smartelijke en onvermijdelijke van het afsteken
naar de diepte er zoo schitterend beschreven zijn, dat een verliteratuurd lezer niet
eens bemerkt dat hij bezig is aan een beslissende levensvraag, de aandachtige mensch
voelt er weer sterk het fundamenteele van deze zwaar te leeren waarheid: dat niets
blijvend omhoogstreeft, wat niet rijst de profundis.
Dus, langs een ladder van deugden en mirakelen op te klimmen tot God, het hoogste
goed, ons is het overladen, opzichtig; een architectuur van enkel schoone versieringen
en daarom onschoon. Schoon echter blijft de zware worsteling naar zelfkennis. Want
dáár vinden wij, zij het ook ter plaatse der alleruiterste verworpenheid, dáár vinden
we God over ons neergebogen. Want wie zegt zonde, zegt God. Die op onze
zelfaanklacht mildelijk vergeeft en niet verwijt, en het licht zijner genade doet schijnen
uit de duisternis. En dit met de rust van het onvermijdelijke, daar Hij immers wist,
dat alleen door mensch te worden, Hij den mensch kon herscheppen tot zijn kind,
met Hem voor eeuwig één. Dáár vinden we ook het hooge lied, en hoe

Onze Eeuw. Jaargang 12

108
dieper we 't vinden des te hooger stijgt het, het lied der uit den hemel ontvangen
blijdschap, die zich verwondert:
Zijt Gy, o mijn Koning! (Gy) tot my gekomen?
Hebt Gy hem gezocht, die naar U niet en zag? (da Costa)

En door die verwondering worden we, door die als de zon elken dag terugkeerende
verwondering zijn we iets, zelfs veel, héél veel. Want we zijn in die mate heiligen,
als we zondaar zijn. Wie niets is kan, met gemak zelfs, groote dingen doen; wie iets
is, al doet hij niets buitengewoons, blijft grooter dan alle heldenstukken tezamen.
Wie nu iets is, weet zich een held, en dit zelfrespect heeft niets van zelfverheffing,
omdat hij weet, door wien hij iets gemaakt is en tegen welken prijs. Zij dit zelfrespect
van den bekeerde, van den heilige, hecht, toch is zijn respect voor zijn
mede-bekeerden, voor zijn medeheiligen veel grooter. Zoo wordt de sfeer der heiligen,
die ‘gemeenschap der heiligen’, een sfeer van hartelijke vereering. Moet dit wel zijn.
Want de mensch die weet van welke diepe, donkere wegen God hem heeft
teruggebracht om hem een heilige te maken, en die bij den ander niet een zelfde
verworpenheid als bij zichzelven kan onderstellen en toch bij hem het heldhaftige
van den bekeerde opmerkt, zal ‘den ander uitnemender achten dan zichzelven’, en
hem dus vereeren. Zijn eigen strijd en overwinning ziet hij in den ander geobjectiveerd
en daardoor vaster, heerlijker dan in zijn zwakke ik. Bovendien ziet hij in dien ander
de natuur verlost van de haar inwonende zonde, hersteld in haar oorspronkelijke
reinheid en weer echte natuur geworden. Ziet hij in hem gerealiseerd het idealisme
dat zegt: de natuurlijke mensch moet wedergeboren worden, en de wedergeborene
weder natuurlijk mensch. En in wien hij dit wonder der wonderen, die paradox der
paradoxen, zij het ook eerst als een klein uitspruitsel van nieuw leven, kan
aanschouwen, hem moet hij wel vereeren, en hartelijk.
Ziehier de heiligen-vereering, die niet is apart kenmerk eener kerk, maar de
natuurlijke levensuiting van
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het koningrijk Gods - en hoezeer heeft onze anarchistische tijd die heiligen-vereering
noodig!
Op nog iets anders kan hier gewezen. Telkens en telkens legt Dr. Derekx in zijn
boek den nadruk op ‘de hiërarchische orde, de van God gewilde orde’, o.a. als hij
zegt:
‘de hierarchische orde der wetenschappen is slechts bestaanbaar, wanneer
de lagere de uitkomsten der hoogere als beginselen aanvaardt, die zij zelve
niet bewijst en niet bewijzen kan, maar die op gezag der hoogere worden
aangenomen, en in dien zin dus ook geloofd’ (bl. 72).
Die hiërarchische orde des heils, hoeveel wordt daarmede in deze sfeer niet
benaderd, bereikt en vastgelegd, wat ons hoogstens gedachte-constructie blijft.
Reeds overoud is deze leer. Zij werd ontwikkeld door den Pseudo-Dionysius
Areopagita, een onbekende, wellicht uit de vijfde eeuw, die o.a. schreef: over de
hemelsche hiërarchie, en: over de kerkelijke hiërarchie. Zij leert: ‘het eigenlijke
middel, waardoor de mensch tot de eenheid met God komt, is het hiërarchische
proces, dat hemel en aarde verbindt.’ ‘Hiërarchie’, zegt Dionysius, ‘is de heilige
orde, kennis en werkzaamheid, die voor zooverre dat mogelijk is, tot de Godheid
nadert, en naar de mate van de verlichting, die zij van God heeft ontvangen, tot
navolging Gods leidt. Haar doel is vereeniging met God langs de drie trappen van
reiniging, verlichting en volmaking. De orde der hiërarchie eischt dat sommigen
reinigen, verlichten en volmaken, terwijl anderen gereinigd, verlicht en volmaakt
worden. Toch neemt elk naar de mate zijner kracht aan het goede deel. De hemelsche
hiërarchie is eigenlijk niets anders dan emanatie van het Goddelijke wezen... In den
mensch begint de terugwerkende beweging, de terugkeer van het zijn tot het Absolute.
Deze opwaartsgaande stroom is de kerkelijke hiërarchie. Zij is de tegenhangster van
de zuiver geestelijke hiërarchie des hemels, en naar 's menschen bevattingsvermogen
in zinnelijke vormen afgebeeld’. (Dr. A.A. van Otterloo (ed. J.C. van Slee 1896) bl.
74-76).
Deze leer is nog voor den roomsch-geschoolden denker van het grootste gewicht.

Onze Eeuw. Jaargang 12

110
Ik herinner me van jaren geleden, toen Dr. A. Kuyper's boeken nog meer gelezen
werden, een aangenaam-intiem gesprek met een zeer ontwikkeld roomsch geestelijke.
In ons gesprek, over kunst begonnen, kwam er een oogenblik dat we met smartelijke
bevreemding, zonder het te zeggen, gevoelden, hoever wij, toch in zekeren zin
broeders van hetzelfde huis, van elkaar verwijderd leefden. En toen begon vanzelf
de roomsche collega te vertellen, dat hij wel eens gaarne de werken van protestantsche
geleerden las, gewoonlijk echter zonder vrucht. Nu had hij het weer eens geprobeerd
met Dr. A. Kuyper's Van de Engelen. Want dat scheen hem nu een terrein waarop
roomsche en protestant elkaar konden ontmoeten. Doch wat was hem dat
tegengevallen!
‘Meneer’, zei hij, verzekerd van mijn instemming: ‘de schrijver weet niets van de
hiërarchische orde dezer materie. Is het wonder dat hij weinig van de engelen weet?’
Nu had ik Van de Engelen niet gelezen, daar ik na de lezing van Het Calvinisme
en de kunst mezelven had vrijgesteld van verdere bestudeering van Dr. A. Kuyper's
werken.
‘Ik heb Van de Engelen niet gelezen’, moest ik dus antwoorden, ‘maar ik vermoed
toch dat onzes inziens de schrijver eer te veel dan te weinig van de engelen weet. En
uw hiërarchische orde schijnt mij een werk-hypothese, welker waarde ik wel erken,
maar die mij op dit gebied een zekerheid construeert, die elken zedelijken, reëelen
grond mist.’
Een beleefd gebaar van spijt was het antwoord, en we scheidden in goede
vriendschap.
Vaak kwam dit gesprek me voor den geest als ik me indacht, hoe ver wij, wier
voorvaderen toch getrouwe zonen der moederkerk waren, thans verwijderd zijn van
onze roomsche medechristenen. Niet alleen verschillen we in onze beschouwing van
's menschen natuur, maar ook de weg des heils, dien wij ons te bewandelen
voornemen, is een andere. Die hiërarchische orde, voor hen zoo fundamenteel, is
voor ons hoogstens een werkhypothese, die tot zelflevende waarheid verheven ons
een zekerheid geeft, die
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in de lucht hangt, moet hangen, omdat deze hypothese niet is vrucht van eeuwige
realiteiten doch slechts een manier, en een aan de tijdelijke, hier kerkelijke
verschijningen ontleende manier om de eeuwige realiteiten te bezien.
Intusschen is duidelijk wat ons dan wordt tegengeworpen; n.l. dit: ‘verwerp de
hiërarchische orde, met de haar aanklevende traditie en autoriteit, en gij vervalt in
den chaos van protestantsche betweterij, met haar potsierlijk individualisme en haar
leelijke, nivelleerende democratie.’
Over deze tegenwerping een enkel woord, naar aanleiding van C. Meyer's Het
Nieuwe Leven. Ook dit boek, want al is zijn formaat klein, de 184 compres gedrukte
bladzijden behandelen zooveel dat een verkleinwoord hier niet op zijn plaats is, geeft
een wereld- en levensbeschouwing. Die, de eerste zin der Inleiding zegt het reeds,
wil zijn: monistisch, op het modern wetenschappelijk en wijsgeerig inzicht gebaseerd,
en ‘nochtans deze waarden heeft behouden: God, het gebed, de persoonlijke
onsterfelijkheid’.
Wie nu niet dadelijk door zijn onfeilbare dogmatiek weet dat hier nu eindelijk
Amerika ontdekt is, of ook dat deze poging, als dergelijke vroegere, falikant moet
uitvallen, zal met edele nieuwsgierigheid kennis nemen van deze levensleer eener
nieuwe gnostiek. Vooreerst omdat die vrucht is van ervaring, omdat die werd ingezien
na, zooals de schrijver zegt,: ‘na door mijn eigen levenssmart heengegroeid te zijn
en ook mijn eigen leven in een stil en mooi licht te hebben leeren zien’ - want zonder
deze note personelle heeft geen enkele levensleer voor ons waarde. En vervolgens
omdat ze beslist, op den man af, zegt wat ze wil, en reeds op de eerste bladzijde als
het doel aanwijst: ‘niet dat de mensch er naar streve een heilige of zoo te worden,
maar dat hij in den vollen zin des woords mensch worde’ - want zonder deze
beslistheid van doel en woord is een levensleer ons ongenietbaar, en vreezen we bij
haar te verzinken in een zee van omzichtig gewauwel.
Bij nadere kennismaking verheugen ons van haar twee dingen: zij gaat zoo in op
de vragen van den tegenwoor-
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digen mensch, èn zij doet zoo breed, zoo ruim. Zij gaat zoo in op de vragen van den
tegenwoordigen mensch. Dit treft ons, als we haar inhoud overzien. Want, al wil ze
geen systeem geven, in deze opstellen is toch methode, in haar noemen en verzwijgen
toch gedachtegang. En het vermelden der titels harer opstellen: De Nieuwe Cultuur,
God, Onsterfelijkheid, Het Kwaad, Wil en Lot, De Kunst, Individualiteit,
Persoonlijkheid, Het Gebed, is eenvoudig een herinnering aan wat den huidigen
mensch interesseert. Want terwijl een vroegere levensleer zich druk maakte met De
Kerk, of althans De Maatschappij, spreekt deze in de plaats daarvan over Cultuur,
Kunst, Persoonlijkheid, dus over dingen waarover de tegenwoordige mensch wat
graag eindelijk een verstandig woord verneemt.
En zij doet zoo breed, zoo ruim. Want haar kritiek is niet peuterig, maar massief;
met groote lijnen een levenshuis ontwerpend voor allen, en daarom doet ze zoo
opbouwend, trots haar afbrekend karakter. En ook haar synthese doet zoo breed.
Immers ze bouwt voor den komenden tijd. Daarom geen teruggrijpen, naar niets of
niemand; geen partijprogram, of apologie van welk stelsel ook. Daarom wel een
encyclopedische waardeering van al wat werkelijk groot is geweest, en een welwillend
bijeenbrengen ook van de meest verbitterde tegenstanders in de vredestent der nieuwe
menschheid. En daarmede samenhangend zoowel een oog voor de kernachtige taal
van onze Staten-Vertaling, als voor de fluweelen gedachten van Neo-Platonici, als
voor het onbegrensde enthousiasme van Emerson.
En nu den inhoud dezer levensleer. Geen Christendom. Dat heeft eigenlijk alleen
bestaan bij de Jeruzalemsche moedergemeente, en ‘onze Christelijke samenleving
is daar een, karikatuur van, grotesk, benauwend als een nare droom’ (bl. 4). Evenmin
als de orthodoxie dus de moderne theologie met dit godsbegrip: ‘God als een
welgoeïigen vader, die 't met de dwaling zijner kinderen zoo nauw niet neemt: den
God van een bekrompen, zelfvoldanen tijd’ (bl. 17).
En allerminst het materialisme, want dit ‘heeft het
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Niet geschapen, monsterlijke schepping: de mensch wordt geboren, leeft, sterft en
verdwijnt’ (blz. 18).
Maar wat ons ontvallen zij: ‘een ding is ons nog gebleven: wijzelf’. En in ons het
verlangen naar God, den onbekenden God, dien Paulus ook in Athene terugvond en
op den Areopagus verkondigde. ‘Dit dieper zelf, zooals het is in ons, in alle creatuur,
in het heelal - wij noemen 't God’ (blz. 22).
Dit leven in ons nu is onsterfelijk, niet in den zin van den ouden hemel, maar zoo
dat we over onzen bewustzijnsdrempel een andere wereld binnentreden, die met deze
niets gemeen heeft. Hier knoopt deze levensleer aan bij de nieuwe psychologie, en
wijst op de beteekenis van telepathie, telenergie, theosophie, magnetisme, die inzicht
willen geven hoe de bewustzijnsdrempel zich verplaatst en de mensch het andere,
betere gaat zien. ‘Het leven een bewustwording. Zóó wijst het leven zelf zijn doel...
Levensverlangen is Godsverlangen. Tot 't hoogste leven gaan wij uit, omdat het
diepste leven in ons is; de oneindigheid is vóór ons, want de eeuwigheid is in ons
hart en hierom zijn we onsterfelijk, omdat onze liefde onsterfelijk is’ (blz. 43/6).
Het leven een bewustwording - hiermede meent deze levensleer eenigszins het
raadsel van het kwaad verklaard te hebben. Tenminste beter dan het Marxisme, dat
den mensch alleen als maatschappelijk wezen kent en dus het kwaad de maatschappij
in de schoenen schuift, en veel beter dan de kerkelijk-orthodoxe leer der erfzonde
of die van het modernisme, dat naar een bekend woord ‘aan het leerstuk der zonde
zich den dood eet.’ (bl. 56)
Is het leven echter een bewustwording, dan ziet de mensch dat het ééne leven in
hem wel is,
‘maar verbizonderd. Die verbizondering is een afzondering, een
omsluiering meteen’ (bl. 58). ‘De haat, de vrees, twijfel en wanhoop
behooren tot onze tijdelijke persoonlijkheid en zijn het deel der
afgescheidenheid. Maar niet der ziel. In 't eeuwig nu, waarin zij leeft, is
des tijds dwaling niet bekend, in hare wereld verbergt de schijn niet meer
't geheim van 't wezen. Het laag en verward rumoer verstomt, vóór 't deze
sfeer der reinste stilte heeft bereikt; hier wordt wel 't aardsche leven
meegeleefd, maar alles wordt hier omgezet in
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schoonheid; hier blijkt de haat “verfehlte Liebe”, hier heeft de smart zijn
(haar) eigen, diepe weelde - in 't oogenblik, dat wij tot deze sfeer zijn
opgestegen, is het ons plotseling openbaar, dat wij altijd gelukkig zijn
geweest, ons heele leven door; al onze smarten waren slechts
begoocheling’1) (bl. 62).
Blijkt dus hoe hier het kwaad de levenskern niet vermag aan te tasten, dan is hier
plaats voor de scheppende macht van den wil. Vooral als gelet wordt op het zoo
herhaaldelijk door romanschrijvers en de Transactions of the physical research
Society geconstateerde feit: dat de gedachte zich voortplant zonder intermediair; dat
de denker haar kan richten, uitzenden. Hieruit volgt dat geloof ontstaat, als we een
gedachte zoolang letterlijk ‘voeden’, dat we haar vervulling vóórgevoelen.
‘(Geloof) is het optreden van ons dieper zelf, dat in zichzelf bevestigend
is, heer over heel ons leven. Het is geen handeling, maar een toelaten,
vandaar dit superbe woord van een der romantieken: “Het geloof is de
vrouwelijke zijde van den wil”... Niet wat een gelooft, maar dat hij gelooft.
Niet wijsheid of ontwikkeling! Het hoogste en meest wijsgeerige begrip
gelijk aan 't kinderlijkste en meest primitieve. Men zou kunnen zeggen:
het geloof, beroep op een onzichtbare wereld, is altijd in zekeren zin een
gebed. Wáár nu en hoe een mensch bidt - al knielt een wilde neer voor
zijn groteske houten pop, dáár is een eeuwige macht, die hoort’ (bl. 79).
Vandaar dan ook dat hier het toeval afgewezen en een leiding erkend wordt, natuurlijk
niet door machten buitenaf, maar in ons dieper zelf. Vrijheid is dus te handelen naar
zijn aard en druischt derhalve niet in tegen onze gebondenheid, integendeel steunt
daarop. Te staan in de vrijheid wordt zoodoende uit de sfeer van tijd en ruimte te
zijn opgeheven in de sfeer der eeuwigheid.

1) Cfr. Dr. J.D. Bierens de Haan ‘Het Ware in de Religie’, Tijdschr. v. Wijsbegeerte 1911
‘De wereld heeft haar twee opzichten, haar bizonderheid en haar algemeenheid. In de
algemeenheid, d.i. in de richting, waarin het proces beweegt, is het lijden niet; het is
slechts mogelijk als aktueele, bizondere, oogenblikkelijke levens- en zielstoestand. Er
is geen lijden in het algemeen. Het ontleent zijn pijnlijk karakter juist aan zijn aktualiteit.
En wat het kwaad aangaat, het is resultaat eener waardeering aangaande de lagere fase
der evolutie; het bestaat als zoodanig niet, en is in de algemeenheid der wereld niet
vervat’ (bl. 17).
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Dus is de kunstenaar de ware mensch, want die betere wereld hij wil ze openbaren.
Het onmiddellijkst door de muziek, die daarom de meest geestelijke der kunsten is,
de meest verstaanbare, immers tot allen sprekend, en buiten het verstand om. In dien
zin is ook dichtkunst muziek, en kleur muziek, en stijl muziek, en zou men kunnen
zeggen: kunst is muziek (bl. 123).
‘De kunstenaar is hij, die kan, d.i. de scheppende mensch. Kunstenaar is
ieder, die op de een of andere wijze schept, die de goddelijke macht bezit.
De hervormer, de profeet, de held. Kunstenaar is, wie zijn droom zóó klaar
en helder droomt, dat hij hem de stof doet overwinnen. Hij scheppe in
tonen, woord en beeld, of in het levend vleesch en bloed der menschen.
Jezus was een kunstenaar. De ware kunstenaar is profeet, held en
hervormer. Hij spreekt en handelt uit een andere wereld, die hij in deze
wereld gestalte zoekt te geven. Zijn wondere verbeeldingskracht bloeit uit
háár op, zijn heldenmoed komt uit zijn geloof, d.i. 't gevoel van háár
nabijheid. De kunstenaar is hij die kan. Maar ieder onzer kan, zoodra hij
zich zijn eigen dieper leven is bewust geworden... Het talent is iets
bizonders, niet het genie’ (bl. 138).
Vandaar de eisch der individualiteit. Afgewezen wordt het ‘Christelijk’ (?) ideaal:
dat de wolf met het lam zal verkeeren. Neen, die opheffing der verscheidenheid, die
is de schoonheid van het leven, is de dood van het leven. Maar naar die opheffing
der verscheidenheid d.i. naar den dood van het leven, moet het Christendom wel
uitgaan, wijl dit
‘het leven ziet als een val, een afgevallen zijn van God en de zucht tot
zelfhandhaving - door de natuur gelegd in ieder schepsel, waardoor zij de
verscheidenheid bewaakt - als zonde, ja de zonde en aller zonden oorzaak.
Daarom eischt zij de zelfverloochening, het “afleggen van den natuurlijken
mensch” en het “in Christus worden tot een nieuw schepsel”’ (bl. 149).
Aan dit pessimisme, steunend op een primitieve cosmologie, ontgroeit de mensch,
en gelukkig, want het leerde hem maar huichelen. Openbaring, verleden, noch
toekomst heeft hij noodig, alleen werkelijkheid en bewustwording. Eén gebod bindt:
‘tracht uzelf te worden, niet iets anders, niet iemand anders, al heet die
ander Jezus. Al kondt gij direkt gelijk aan Jezus worden - geen twee
Jezussen zijn noodig: een ding is schoon, omdat het eenzaam is’ (bl. 154).
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Voor dit zichzelf worden nu heeft de mensch godsdienst noodig en vooral gebed,
want aanbidding is, volgens Prof. Tiele's definitie, het wezen van den godsdienst.
Dit bidden is het metterdaad aanvaarden der onzichtbare werkelijkheid en dus ook
door zijn uitgezonden gedachten invloed oefenen op het leven. Want er bestaat, de
Society for psychical research heeft het voldoende bewezen, er bestaat ‘een verborgen
gemeenschap tusschen mensch en mensch, gemeenschap, bij welke de ruimtelijke
afstand door een psychologischen vervangen wordt’ (bl. 175). Zoo is het gebed de
sleutel, die de schatkamer der eeuwige werkelijkheid ons ontsluit. En zoo eindigt
deze levensleer met een gebed, waarmede de jubelende ziel in de hoogste sferen
opstijgt.
Nu heb ik deze nieuwe levensleer daarom zoo objectief kunnen weergeven, niet
omdat dit van mij, als braaf aankondiger, vereischt werd, maar omdat ik er echt
tegenaan zag, er buiten stond, en tegelijk er in keek, er oprechte belangstelling voor
gevoelde, en ze begreep. Tenminste voor zoover het een mensch gegeven is zijn
eigen tijd te begrijpen. Want al het prachtige, maar niet minder het zielige van onzen
tijd, ik herinner me niet in tijden het zoo duidelijk voor me gezien te hebben.
Prachtig is mij deze levensbeschouwing door haar kritiek, haar openlucht-atmosfeer,
haar onbegrensde philanthropie, haar onvermoeibare welwillendheid iederen
goedwillende het oor te leenen. Niet minder door haar vurig Godsverlangen, haar
ondoofbaar optimisme, haar ongeveinsde eerlijkheid b.v. als ze vertelt van schilders
en romanschrijvers meer te hebben vernomen over de eeuwige dingen dan van
theologen van professie. Prachtig sluit zich aan bij deze afwezigheid van, nog meer
dan haat tegen alle geveinsdheid en bij deze rustige natuurlijkheid hare onmiddellijke,
recht op u aankomende taal, die de woorden niet omzichtig als uitgeblazen eieren
hanteert, noch er mee goochelt om u knollen voor citroenen te verkoopen, maar ze
ineens laat zeggen wat ze wil, verzekerd van zichzelf, zij dan die verzekerdheid soms
de zotste inbeelding.
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Zielig door haar gebrek aan zelfkennis, aan levenskennis en het zich kinderlijk
vergapen aan een heel oud, telkens opgepoetst stukje speelgoed der menschheid.
Immers waartoe haar parmantigheid tegen het godsbegrip der moderne theologie (bl.
17), als het hare, mutatis mutandis, precies hetzelfde blijkt? Wat wilde deze theologie
anders dan haar godsbegrip in overeenstemming brengen met de toenmalige stellingen
of hypothesen der wetenschap, of zooals dat toen heette: het geloof en de wetenschap
met elkaar verzoenen? En wat wil deze levensleer anders? Het eenige verschil is dat
voor Darwin en Tübingers de Society for psychical research, voor het dwepen met
verstandelijke ontwikkeling het dwepen met de kunst, en voor het optimisme dat alle
heil verwachtte van het denkend deel der natie, een optimisme in de plaats komt dat
alles haalt uit ons dieper zelf: God, verlossing van het kwaad, leiding in het leven en
gebed, alles uit ons dieper zelf. Het leven één bewustwording, lang vóór C. Meyer
leeraarde dit reeds Fichte. En is het oude bezwaar tegen deze oude leer reeds
weggenomen, dat hier geen plaats overblijft voor religie, die immers relatie
veronderstelt? Hier blijkt meteen dat deze gelijkheid is mutatis mutandis. De gelijkheid
bestaat slechts hierin dat men zijn levensleer betrekt van de wisselende
modewetenschap en tijdstroomingen. Waarbij het dan natuurlijk weinig beteekent
of de toon wordt aangegeven door een tijd die ‘bekrompen en zelfvoldaan was’ door
haar gebrek aan philosophie, haar onverstand voor kunst en haar ongemotiveerd
optimisme, dan wel door een tijd die bekrompen en zelfvoldaan is door haar
encyclopedisch dilettantisme, dat alles waardeert en niets vereert, in alles liefhebbert
en weinig liefheeft - en haar ongemotiveerd optimisme.
‘Best mogelijk, doch waar nu blijft onze heiligenvereering, waaraan we immers
nog bezig zijn?’
Maar daar zijn we voortdurend aan bezig gebleven!
Immers de tegenwerping, dat miskenning der hiërarchische orde voert tot
protestantsch hyper-individualisme en een geestelijke democratie, bracht tot de
bespreking van
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Meyer's Het Nieuwe Leven. Inderdaad houd ik het ervoor dat dit boek een bewijs is
van hoe groote beteekenis het rangschikken der geestelijke realiteiten blijft voor een
levensleer, ook al zal dit rangschikken ons niet den inhoud der realiteiten schenken,
en hoe onvoldoende een levensleer moet worden die geen rangschikking, immers
geen hooger of lager kent. Inderdaad is het steeds te doen om de wezenlijke
verhouding der dingen. De wezenlijke verhouding tusschen God en mensch hoe is
die, hoe komt die bij de heiligen-vereering aan het licht?
Vrucht van het radicaalste idealisme is natuurlijk Meyer's heiligen-vereering.
Hoewel hij dadelijk afwijst dat de mensch een heilige of zooiets heeft te worden, en
hij zich verder ook niet meer met de bekende heiligen ophoudt, is zijn geheele
levensleer één heiligen-vereering à outrance. Hij toch verheerlijkt, aanbidt ons
dieper-zelf, waaruit hij alles put voor dit en het betere leven. Aparte heiligen heeft
hij niet te vermelden, omdat elk mensch dit reeds is, en deze zich alleen bewust heeft
te worden van zichzelven1). Dezen heiligen-vereering is zelfvergoddelijking - de
mensch ligt voor zichzelf op de knieën. Mij schijnt die houding te onnatuurlijk en
ook eigenlijk misleidend, natuurlijk te goeder trouw. Waarom toch van God blijven
spreken als men daarmede bedoelt zichzelf, van godsdienst als men daarmee meent
natuurdienst (bl. 153), en van gebed als men daaronder verstaat verheldering van
eigen inzicht? En ik moet even glimlachen bij het overigens zoo van goede manieren
getuigend, en zoo zeer innemende woord van den schrijver. ‘Niets is nieuw in wat
ik zei’. Want ik vrees dat het zóó waar is dat het den titel van zijn boek: Het Nieuwe
Leven in het gedrang brengt.

1) Fijner uitgebeeld en dieper opgehaald, toch in den grond hiermede één is Bierens de Haan's
leer der identiteit van God en wereld. Vandaar, zegt hij, dat zich aansluitende aan Rom. VIII,
Jesaja XI en Franciscus van Assisi, ‘de theologie de opklimmende reeks voortzet in heiligen
en engelen, Deze geheele trappenreeks is een symboliseering der gedachte van de algemeene
richting als waarin de wereld met de Godheid ident is. In haar is de opstijging afgebeeld,
met welke al het levende zich tot God beweegt’ (o.c. bl. 25).
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Al is ze, gelukkig, minder consequent, de roomsche heiligen-vereering ligt op die
lijn. Het is vrucht van een, ja minder radicaal, optimisme dan dat van Meyer, maar
toch van een idealisme dat te weinig van het christelijk realisme verstaat. En ik vrees
dit nooit zal verstaan, want er is geen meer starre, en onbekeerlijker levenshouding
te denken dan het idealisme dat blijft 's menschen grootste vriend, maar zoo het zich
losmaakt van de werkelijkheid wordt zijn grootste vijand. Hoewel dan hier niet meer
die klakkelooze vereenzelviging van God en mensch, of liever vergoddelijking van
den mensch, hier toch door die heiligen-vereering volgens de hiërarchische orde een
rukken van den mensch uit zijn stand, waardoor hij gevaar loopt èn God èn de echte
heiligen te verliezen.
Derhalve spreekt heiligen-vereering, die wijst naar de wezenlijke verhouding van
God en mensch, en menschen onderling, een woord waarop onze door materialisme
en evolutie-leer ontwrichte, alle wezenlijke verhoudingen omkeerende tijd wacht,
zij het onbewust.
Want heiligheid en ootmoed, erbarming en schuldbesef komen vanzelf tot hooge,
onverstoorbare harmonie, gelijk heiligheid en hooggevoelendheid, erbarming en
eigengerechtigheid elkaar vanzelf afstooten en de liefde, die alleen het leege hart kan
verzadigen, verjagen.
Nu is dit het tragische, dat wij allen die wezenlijke verhouding willen, en dat we
na dit heel eerlijk verzekerd te hebben, een oogenblik later vlak tegenover elkaar
staan. Dit komt omdat onze houding hier bepaald wordt door onze houding tegenover
het mysterie van het kwaad. Juist omdat we hier tegenover een mysterie blijven staan,
kan het ons zoo uit elkaar drijven. Want wie het oplost, heeft het weggemaakt, gedood
- en wie ons van het mysterie berooft, neen, hem vergeven we dit niet. Of wie het
veroppervlakkigt, heeft ons de diepte van het leven toegesloten - en wie ons verhindert
af te steken naar de diepte, och neen, één met hem worden we nooit.
Dit mysterie is het protocol dat, de ware verhouding aangevend, God God en den
mensch mensch laat blijven,
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en onfeilbaar regelt hoe zij elkaar zullen ontmoeten. Een protocol, oud en
onaantastbaar als het leven, nieuw en ondoorgrondelijk als hemel en hel, en zonder
debat in praktijk te brengen als ademen, en onmisbaar als goede vormen en als
gezonde liefde tot het leven.
We staan dus weer voor ons begin: heiligen-vereering is een standskwestie, een
kwestie van den juisten stand, de ware houding, waarbij, wilt ge, het kleed een groot
woord spreekt.
Zullen we komen, om met Vondel te spreken, in het kleed ‘der onnozelheit en
erfrechtvaerdigheit’ van Adam en Eva, als waren we daarvan niet beroofd? Of in het
kleed van onze aanbiddelijke voortreffelijkheid van Meyer? Of in het bruifoftskleed
uit de gelijkenis, dat om niet gegeven werd aan de ellendigen, van de wegen en stegen
bijeengebracht?
Och, we willen niet met een zegevierenden uitroep van gelijk hebben doen als
Dreux de Brézé, die het zoo falikant verloren had toen zijn vrienden hem kwamen
complimenteeren over zijn bizonder gelukkigen takt. We willen niet vergeten dat
het karakteristiekste kenmerk van den farizeër is, dat zij eer van elkander aannemen,
en dat die falikante vereering even noodlottig en algemeen is als het farizeër-type,
waarvan we ons hartgrondig afgrijzen het gemakkelijkst uiten als we er het meest
op gelijken.
Het is reeds veel als we tenminste weten dat de ware stand, de ware houding aan
te nemen ons de ware vereering leert, dus een heel ernstige zaak is - en ernst niet zoo
goedkoop is als hij tegenwoordig schijnt.
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Bizet betwist
Door Dr. J. de Jong.
I.
Men kon meenen dat de componist van l'Arlésienne en Carmen geen gevaar liep in
het Pantheon der muziek. Men stelde hem zich daar voor, niet in de voorste rij, niet
te midden van de groote scheppers en baanbrekers, maar men achtte hem toch
verzekerd van een goede plaats, een benijdenswaardige plaats zelfs, omdat ze hem
was toegekend zoowel door de vakmannen als door de leeken. Men verkeerde in den
waan, dat, ware hem een langer leven beschoren geweest, de toonkunst in zijn
vaderland - en niet alleen in zijn vaderland - daarbij niet slechter zou zijn gevaren.
En verder dat de twee hierboven genoemde werken voldoende zouden zijn om, het
een in de concertzaal, het ander in den schouwburg, den naam van Bizet voor de
vergetelheid te bewaren.
De laatste Bizet-biograaf denkt er anders over. Hij verzekert ons ‘dat de loopbaan
van dezen componist zonder voorouders(?) en zonder nakomelingschap, die begonnen
werd te midden eener niet te rechtvaardigen vijandigheid en werd voortgezet met
een ontijdige apotheose, schijnt te zullen verloopen in een overgroote
onverschilligheid. Een kunstenaar kan zich niet lang straffeloos opportunistisch
gedragen.’ Verder blijft, volgens den schrijver, aan Bizet
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buiten Frankrijk ‘de eervolle en vertegenwoordigende rol over van commis-voyageur
van den Franschen muzikalen geest.’ ‘Carmen en l'Arlésienne’, aldus gaat hij voort,
‘zijn in het buitenland de “articles de Paris” bij uitnemendheid en hun succes schijnt
nog lang te zullen aanhouden. Er zullen lange jaren noodig zijn om den uitvoer onzer
jongere kunstvoorbrengselen te kunnen organiseeren.’
Uit dezen laatsten volzin blijkt den lezer, wat hij misschien niet aanstonds zou
hebben vermoed, dat de schrijver, die zich aldus over Bizet en de toekomst zijner
muziek uitspreekt, een Franschman is. Het is de ruim 52-jarige Henry Gauthier-Villars,
wiens kronieken in de ‘Echo de Paris’, geteekend ‘l'Ouvreuse’, honderden en
honderden muzikale en niet-muzikale menschen hebben vermaakt1). Met zijn critische
biographie van Bizet, opgenomen in de serie der ‘Musiciens célèbres’ en kort geleden
verschenen, handhaaft hij zijn naam als knap auteur. Het beknopte werkje is vlot en
prettig geschreven. Welk een contrast met een vroegere, veel uitvoeriger biographie
van Bizet door Charles Pigot2) - den ‘excellent Pigot’ zooals Gauthier-Villars hem
noemt, uit wiens ‘ouvrage remarquable’ hij rijkelijk putte. Pigot was misschien een
heel braaf man en zeker een warm vereerder van Bizet, maar ‘remarquable’ is zijn
boek alleen door de afwezigheid van stijl; daarbij mist Pigot ten eenenmale het talent
zijn stof te schiften en den juisten maatstaf te kiezen bij zijn beoordeelingen, veelal
gegrond op uitspraken van autoriteiten zonder autoriteit. Voor data en jaartallen is
zijn boek met vrucht te raadplegen: voor het overige kan men Bizet met dezen biograaf
niet geluk wenschen. Men kan hem dat echter evenmin met Gauthier-Villars. De
arme componist is van Charybdis in Scylla vervallen. Gauthier-Villars is evenmin
onbevoordeeld als Pigot het was. Deze was vooringenomen, gene schreef
klaarblijkelijk met een door te weinig sympathie geleide pen. Hij laat bij voorkeur
het licht vallen op hetgeen in Bizet het meest aan-

1) Onder den naam Willy gaf hij den ‘Claudine’-cyclus uit.
2) Paris, E. Dentu, 1886.
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vechtbaar is. Wat Bizet's zwakheden zou kunnen verontschuldigen, wordt in het
duister gelaten, of verzwegen. Hij citeert vaak onvolledig en is in zijn critiek ook
dikwijls uiterst partijdig. Deze biograaf is als een rechter die het vonnis al geveld
heeft, vóórdat hij de partijen hoorde. Het was hem er om te doen Bizet neer te halen
van het voetstuk waarop hij door geheel de wereld is geplaatst en alles is er nu op
aangelegd bij den lezer den indruk te wekken, dat Bizet, die nooit in de beweging
was, eigenlijk niet meer meetelt. Natuurlijk gaat hij niet zoover Bizet talent te
ontzeggen. Hij geeft toe dat Bizet een ‘musicien admirablement doué’1) was en een
‘note person-

1) Bizet had al vroeg naam gemaakt als partituur-lezer. Hij kon de ingewikkeldste orkestpartituur
op het eerste gezicht op het klavier spelen. In zijne laatste ‘Débats’-feuilleton noemde Berlioz
hem in dat opzicht onvergelijkelijk. ‘Sedert Liszt en Mendelssohn heeft men weinig lezers
van die kracht gezien.’ Armand Gouzien verhaalt in de ‘Evènement’ van 6 Juni 1875 hoe
Bizet bij Offenbach, die pas de door Gounod geschreven partituur voor Barbier's Jeanne
d'Arc had ontvangen, het manuscript, zonder het zelfs vooraf even door te zien, ontcijferde,
terwijl hij alle effecten van het orkest, voor zoover dit op het klavier mogelijk was, weergaf.
‘Ik heb geen musicus gekend’, schreef Reyer een week later in de ‘Débats’, ‘die zekerder
was van zich zelf en die zulk een verwonderlijk geheugen had. Hij beroemde zich daar niet
op, maar iedereen wist het.’ Als pianist trad Bizet alleen in kleinen kring op. Maar zoo hij
niet als virtuoos heeft geschitterd, dan lag het alleen daaraan, dat hij dat niet begeerde. Pigot
vertelt hoe Halévy in 1861 een klein diner gaf, waaraan o.a. Liszt en Bizet deelnamen. Na
het diner zette Liszt zich aan het klavier en speelde een zijner laatste, nog niet gedrukte,
ongelooflijk moeilijke werken. Iedereen was verbaasd over zijn virtuositeit en Liszt zeide
dat hij in Europa, behalve Hans von Bülow en hij zelf, niemand kende die dit stuk zóo zou
kunnen spelen als het geschreven was en in dat tempo. Halévy vestigde Bizet's aandacht op
een bepaalde passage van het stuk. Bizet ging aan het klavier zitten en speelde die
onmiddellijk. ‘Wacht eventjes, jonge man, wacht even’, sprak toen Liszt; ‘ik heb het
manuscript bij me.’ Het manuscript werd Bizet voorgelegd en hij speelde het van begin tot
het einde zonder éen fout en zonder een oogenblik te aarzelen. Men kan zich de verbazing
van de aanwezigen voorstellen. Liszt drukte Bizet met warmte de hand en zeide: ‘Ik dacht
dat er slechts twee menschen waren die dit stuk konden spelen. Ik vergiste me. Er zijn er
drie en, om billijk te zijn, moet ik er bijvoegen dat de jongste van de drie misschien de stoutste
en schitterendste is.’
Bizet kon ook meesterlijk improviseeren en caricaturiseeren. Toen het ‘Institut’ Clapisson,
den zeer middelmatigen componist van La Fanchonnette, tot lid had gekozen, met voorbijgaan
van Berlioz, bedacht Bizet een muzikalen monoloog dien hij in kleinen kring uitvoerde: ‘De
begrafenis van Clapisson’, met motieven van den componist, dien hij ook sprekend invoerde.
In een apotheose liet hij de schim van Clapisson in het paradijs belanden en door beroemde
musici begroeten: het eerst door Beethoven die met zijn 5e symphonie begon. Clapisson viel
bij de vijfde maat in met een motief van zijn Fanchonnette, Beethoven liet hem niet lang
doorgaan en nu werd het een strijd tusschen beiden. Met de rechterhand liet Bizet motieven
uit de 5e hooren, terwijl de linker motieven van Clapisson bracht. Ten slotte gaf Beethoven
het op en La Fanchonnette triumfeerde. Bizet moest op alle intieme avondjes dezen monoloog
voordragen. Op zekeren avond echter liet hij zich daarvoor niet vinden: Clapisson was
gestorven.
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nelle’ had, maar doorgaans spreekt hij van hem op een
neerbuigenden-ironisch-welwillenden toon, die pijnlijk aandoet. En voor het overige
verstaat hij bij uitstek de kunst ‘to damn with faint praise’.
Al dadelijk in het zuiver biographische deel is de ironische grondtoon aangegeven.
‘C'est sous les prénoms royaux d' Alexandre-César-Léopold que, le 25 Octobre 1835,
à Paris, un modeste professeur de chant nommé Bizet faisait inscrire son fils sur les
registres de l'état civil. Mais ces trois noms fastueux ne devaient pas sortir des actes
officiels et dans sa famille l'enfant fut toujours appelé Georges’. Waarom vermeldde
de auteur niet dat aldus de peter van het kind, een oude vriend der familie, was
geheeten? Kortelijk beschrijft hij den ontwikkelingsgang van den knaap, die in een
muzikalen kring opgroeide en wiens roeping voor de muziek geen oogenblik
betwijfeld of gedwarsboomd werd; zijn triumfen aan het Parijsche Conservatorium,
dat hij op negentienjarigen leeftijd verliet met een eersten prijs voor piano (klasse
van Marmontel), een eersten prijs voor contrapunt (klasse van Zimmermann,
bijgestaan door den toen 32-jarigen Gounod, die met Sapho reeds zijn naam had
gevestigd), een eersten prijs voor orgel (klasse van Benoit) en eindelijk, na Halévy's
compositie-klasse te hebben doorgemaakt, den eersten ‘grand prix de Rome’. Zooals
men weet geeft deze laatste prijs recht op een subsidie van den Staat gedurende drie
jaren, waarvan twee
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in Italië en een in Duitschland moesten worden doorgebracht. Tegen het einde van
het tweede jaar vroeg Bizet vergunning ook het derde jaar in Italië te mogen vertoeven.
Hij grondde zijn verzoek op de omstandigheid dat hij reeds begonnen was aan een
belangrijk werk, dat hij niet vóór de volgende Juli-maand zou kunnen voltooien. ‘Je
craindrais en quittant l'Italie, sans avoir achevé mes travaux, de ne pas me trouver
en mesure pour l'époque des envois1) et, d'un autre côté, de ne pouvoir profiter, comme
je le désire, de mon séjour en Allemagne’. Het verzoek werd toegestaan en, zoo
schrijft Gauthier-Villars schamper: ‘Bizet, ravi, put communier de nouveau avec l'art
italien en compagnie de son cher Guiraud qui, nanti lui aussi du laurier suprême,
venait de débarquer à la Villa (Médicis)’.
Niet waar, dat ziet er leelijk uit voor Bizet? Liever een derde jaar in Italië dan een
jaar in Duitschland! De voorkeur voor de Italiaansche kunst, die daarin opgesloten
ligt! Toch is dat alles niet zoo erg als het wel lijkt. De zaak is deze. Hoewel
hartstochtelijk vereerder van Bach, wiens orgel- en klavierfuga's hij meesterlijk
vertolkte, en vurig bewonderaar van Beethoven, wiens werken, met die van Bach,
steeds op zijn piano en op zijn schrijftafel te vinden waren (Pigot noemt beide B's
‘les dieux qu'il avait toujours adorés’), gevoelde Bizet zich van den beginne af sterk
aangetrokken tot de Italiaansche muziek en zijn aanleg dreef hem meer in de richting
van de opera, dan in die van de symphonie of het oratorium2). Voegt men hierbij dat
Bizet zich in Italië zeer

1) Aan de Fransche Akademie.
2) Nog als leerling aan het Conservatorium, in 1857, had hij deelgenomen aan een
operette-wedstrijd, uitgeschreven door Offenbach, toen directeur van de ‘Bouffes-Parisiens.’
De mededingenden moesten een libretto van Battu en L. Halévy componeeren: le Docteur
Miracle. Bizet werd ‘ex aequo’ bekroond met Ch. Lecocq, zijn kameraad in de klasse-Halévy,
en zijn werkje werd met succes opgevoerd.
Als prix de Rome was Bizet's eerste zending aan de Fransche Akademie een Italiaansche
opera buffa in 2 actes, Don Procopio (jaren lang zoek, eerst in 1906 teruggevonden en met
weinig succes te Monte Carlo gegeven). Bij monde van haar rapporteur Ambroise Thomas,
gispte het geleerde genootschap, hoewel het werk prijzend, die eerste zending, omdat de
laureaat krachtens het reglement een mis had moeten zenden. ‘Nous lui rappelons que les
natures les plus enjouées trouvent dans la méditation et l'interprétation des choses sublimes
un style indispensable même dans les productions légères et sans lesquelles (lequel?) une
oeuvre ne saurait être durable.’
Niettegenstaande deze vermaning zond Bizet ook later geen mis. Wel begon hij aan een
‘Credo’, maar hij zag er van af. Hij wilde geen mis maken ‘avant d'être en état de la faire
bien, c'est à dire chrétienne,’ zoo schreef hij aan zijn moeder. Een ode symphonique (orkest,
koor, soli) Vasco de Gama, en een Scherzo en Andante voor orkest vormden Bizet's latere
zendingen aan de Akademie.
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behaaglijk gevoelde en dat hij zekerheid had een jaar te zullen samenzijn met zijn
‘cher Guiraud’, zijn studiegenoot bij Marmontel en Halévy, aan wien hij door de
teederste vriendschap verbonden was; dat in die dagen de Fransche componisten
zich in hoofdzaak nog op de opera, bij uitzondering op de symphonie en het oratorium
toelegden; dat eerst door de stichting der ‘Concerts populaires’ te Parijs in 1861 de
groote Duitsche meesters van de instrumentale en koormuziek in Frankrijk burgerrecht
kregen en met hun werken tot het publiek en het volk doordrongen, dan zal men
Bizet's besluit zooal niet billijken, dan toch begrijpen. Dat had ook zijn biograaf
kunnen doen, als hij maar had gewild en het in zijn kraam te pas ware gekomen. Nu
schrijft hij spottend, dat ‘ces douze mois dérobés à la patrie de Bach, de Beethoven
et de Wagner passèrent vite pour celui qu'on devrait bientôt traiter de farouche
Germain’. En op denzelfden toon gaat hij voort: ‘A Paris, nous trouvons
immédiatement - heureux temps! - notre prix de Rome travaillant à La Guzla de
l'Emir, un acte recu d'avance à l'Opéra-Comique’. Hij vergeet er aan te herinneren
dat de ‘Opéra-Comique’ door den Staat gesubsidiëerd, krachtens haar ‘cahier des
charges’ verplicht is een eenacter van den prix de Rome op te voeren en in de lijst
van Bizet's werken, die Henri de Curzon voor onzen Willy opmaakte en die achteraan
in de biographie is opgenomen (zie blz. 123), staat dan ook La Guzla de l'Emir als
‘4e envoi de Rome’ vermeld! Erger nog: hij vergeet er bij te
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vermelden dat Bizet, wiens vader geen vermogen had1), leven moest van transscripties
voor klavier. Hij schreef er alleen voor Heugel honderdvijftig! Zoo bijster gelukkig
was die tijd dus niet voor Bizet. Maar hij was boven de meeste jonge
opera-componisten hierin fortuinlijk, dat hij niet lang behoefde te wachten op de
gelegenheid zich gespeeld te zien2). Zijn eenacter werd reeds gerepeteerd, toen
Carvalho, destijds directeur van het ‘Théâtre Lyrique’ te Parijs, Bizet aanbood voor
hem een opera te componeeren in drie actes op een tekst van Carré en Cormon: Les
Pêcheurs de Perles. Dat lokte den jongen man als debuut voor het Parijsche publiek
uit den aard der zaak meer aan en hij nam La Guzla de l'Emir terug3). Nog vóór
October 1863 had de eerste opvoering van Les Pêcheurs plaats en hoewel die opera
het slechts tot achttien opvoeringen bracht, stelde Carvalho zijn theater beschikbaar:
eerst voor een opera in vijf actes van Bizet, Iwan le Terrible (tekst van Gallet en
Blau), die, hoewel heelemaal af, nooit voor het voetlicht verscheen; vervolgens voor
Bizet's Jolie Fille de Perth (4 actes, tekst van Saint-Georges en Adenis). Inmiddels
moest de componist, om te leven, weer transscripties maken, dansen orkestreeren,
partituren voor vierhandig klavier bewerken. En hij schreef ‘au galop’ voor Heugel
zes liederen op gedichten van De Musset, Lamartine, Ronsard, Millevoye en Victor
Hugo. Een symphonie (de latere

1) Uit Rome schreef Bizet aan zijn ouders met Nieuwejaar: ‘Je commence par désirer pour vous
la parfaite santé du corps sans laquelle la santé de l'esprit n'est pas possible. Ensuite je
demanderai que l'argent, cet affreux métal auquel nous sommes tous soumis, ne vous fasse
pas trop défaut. De ce côté là, j'ai un petit plan: quand j'aurai cent mille francs, c'est à dire
du pain sur la planche, papa ne donnera plus de leçons... Cent mille francs, ce n'est rien: deux
succès a l'Opéra-Comique!’
2) Dat lange wachten is door Legouvé niet onaardig in het licht gesteld in zijn l'Amour Africain
(1875), met de ‘complainte’:
‘Oyez les tristes contretemps
D'un mélancholique jeune homme,
D'un jeune homme de soixante ans
Que l'on appelle un prix de Rome.’
3) Carré vond in Th. Dubois een remplaçant voor Bizet, maar zijn Guzla werd eerst in 1873
opgevoerd. Het werkje is ook bij ons gegeven.
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orkest-suite Roma), waarmee hij bezig was, moest daarvoor blijven liggen. In dien
tijd vallen ook de groote ‘Variations chromatiques’ voor klavier, waarover Bizet zelf
zeer voldaan was. Evenmin als Les Pêcheurs de Perles vermocht La Jolie Fille de
Perth zich lang op het repertoire te handhaven. Ook dat schrikte noch de
opera-directeuren noch de tekstdichters af en men vindt Bizet achtereenvolgens bezig
met het voltooien van een nagelaten werk van zijn leermeester Halévy1); met het
componeeren van libretto's van Paul Ferrier (Calendal, naar Mistral), Philippe Gille
(Clarisse Harlowe) en Sardou (Grisélidis), terwijl hij aan opera-concoursen in de
Opera en de ‘Opéra-Comique’ meedeed2) en de le acte schreef van een operette,
Malbrough s'en va-t-en guerre, voor het ‘Athénée’ (Delibes, Jonas en Legouix
schreven de andere actes).
De symphonie (of liever fantaisie symphonique) onder den titel Souvenirs de Rome
bij Pasdeloup gespeeld in Februari 1869, vond weinig bijval en Bizet keerde weer
terug tot de opera. Du Locle, directeur van de ‘Opéra-Comique’, bood hem Djamileh
aan (tekst naar De Musset's Namouna door Gallet); het nieuwe werk (een lange
eenacter) werd in Mei 1872 opgevoerd, maar bracht het slechts tot elf opvoeringen.
Vier maanden later had Bizet weer gelegenheid voor het publiek te treden, dank zij
Carvalho3), die hem opdroeg een zoogenaamde ‘partition de scène’ te componeeren
bij het drama l'Arlésienne van Alphonse Daudet. En nog vóór dat Djamileh was
verdwenen had Du Locle Bizet belast met het op muziek brengen van Carmen, 4
actes van Meilhac en Halévy. Ik zal gelegenheid hebben op deze drie laatste
scheppingen terug te komen en stip alvast aan dat Bizet, terwijl hij met Carmen bezig
was, een Cid componeerde (Faure had hem daartoe opgewekt en Gallet den tekst
geleverd); dat hij aan een oratorium

1) Noé. Nimmer te Parijs opgevoerd, wel te Karlsruhe, in April 1885, onder leiding van Felix
Mottl.
2) Al die werken bleven onvoltooid en zagen nooit het voetlicht. De aria van Micaéla (3e acte
van Carmen) was oorspronkelijk voor Grisélidis bestemd.
3) Inmiddels directeur van het ‘Théâtre du Vaudeville’ geworden.
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Sainte Geneviève begon en in 1874 in de concertzaal optrad met een ouverture Patrie!
en een orkestsuite Jeux d' enfants, naar vijf van de twaalf klavierstukken die te voren
onder dien titel waren uitgegeven. Zooals men weet vond Carmen aanvankelijk geen
bijval, wat niet belette dat Du Locle aan Bizet weer een nieuwe opera bestelde. Niet
onaardig merkt Gauthier-Villars op, dat Bizet het paradoxaal voorrecht had ‘d'allécher
les directeurs par des insuccès’. In dit geval zou men misschien kunnen zeggen, dat
de directeuren verder en beter zagen dan het publiek. De geschiedenis verhaalt ons
van veldheeren, die den eenen slag na den anderen verloren, zonder dat hun aanzien
daaronder leed. De val van een tooneelwerk kan het gevolg zijn van zeer
uiteenloopende en toevallige oorzaken, oorzaken soms geheel gelegen buiten het
werk zelf, en men kan zich heel goed een componist voorstellen van wien de eene
opera na de andere op jeugdigen leeftijd bezwijkt, terwijl toch de maker telkens zulke
overtuigende bewijzen geeft van zijn kunnen, dat zijn gezag met elke betrekkelijke
nederlaag stijgt. Mij dunkt zoo moet het met Bizet zijn gegaan en men zou den
biograaf dankbaar zijn geweest, zoo hij een verklaring had gezocht voor hetgeen
zonder meer zeker zonderling lijkt. Gauthier-Villars echter gaf zich daartoe geen
moeite. Hij maakt er Bizet terecht een verwijt van dat deze bijna altijd op bestelling
werkte, bijna nooit zelf zijn stof koos. In zijn Rome-tijd was Bizet overtuigd, dat een
‘musicien intelligent doit trouver luimême l'idée de ses poèmes’, zooals hij aan zijn
moeder schreef; in het werkelijke leven echter, toen hij op eigen beenen moest staan,
gaf hij deze juiste theorie maar al te snel op1). Hij zag af van Ferrier's Calendal,
hoewel hij

1) Uit een brief aan zijn moeder blijkt, dat hij indertijd o.a. dacht over een opera, waarvan de
tekst zou worden geput uit een verhaal van Hoffmann, le Tonnelier de Nuremberg. ‘Le
concours de chant serait une scène très originale et d'un effet certain.’ Maar zijn moeder
dacht er anders over en hij gaf het plan op ‘sans se douter’ - schrijft Gauthier-Villars - ‘que
depuis longtemps Wagner avait remarqué le Tonnelier de Nuremberg et s'en était inspiré,
pour écrire le poème des Mâitres-Chanteurs.
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daarvoor aanvankelijk vuur en vlam was, omdat de stof Du Locle niet behaagde. Hij
besloot tot een Cid, omdat Faure beloofde die bij Perrin, den directeur der Groote
Opera, aan te bevelen. Ja, het is waar wat Willy zegt, dat Bizet niet componeerde:
‘pour condenser dans un lent travail autour d'une pensée chère toutes ses aspirations
d'art’; dat hij niet schreef ‘pour écrire, pour déverser le tropplein de ses rêves’, maar
‘pour être joué.’ De eenige verontschuldiging, die ik voor Bizet kan vinden, is, dat
hij jong was en geen fortuin bezat. Hoevele jonge componisten zouden niet, evenals
hij, zijn bezweken wanneer hun telkens de kans werd gegeven roem te behalen en
geld te verdienen? Dat Bizet trouwens meermalen ‘à contre-coeur’ de hem gegeven
opdrachten uitvoerde blijkt voldoende uit zijn brieven. Eenmaal aan den arbeid
evenwel, schreef hij vlug; in zes maanden had hij, bij al zijn ander werk, de vier actes
van La Jolie Fille de Perth kant en klaar, in zestig dagen de orkestratie van Carmen
(1200 bladzijden!). En men mag aannemen dat die verbazende gemakkelijkheid,
gepaard met echt jeugdige ‘Schaffensfreudigkeit’, hem in meer dan éen geval
heenhielp over hetgeen hem in zijn arbeid minder toelachte.
Het is waar dat Bizet nog in La Jolie Fille de Perth concessies deed aan den smaak
van het publiek, die men van een kunstenaar van zijn gehalte moet betreuren:
concessies die hem door Ernest Reyer in het ‘Journal des Débats’ vriendelijk, door
Johannes Wéber in de ‘Temps’ scherp werden verweten. De stijl en de bouw der
ensembles ‘à la Auber’ en de versieringen waarmede de partij van Catherine overladen
zijn werden als ‘vieux-jeu’ veroordeeld, als offers aan de valsche goden. Wéber, die
Les Pêcheurs de Perles als een eerste proeve vrij genadig had behandeld, schreef
o.a. van het groote ensemble van de 3e acte van La Jolie Fille de Perth: ‘Il y aurait
là de quoi faire fuir M. Richard Wagner jusqu'au fond de la Cochinchine’1), en in een
brief, dien Wéber na Bizet's

1) Zie Charles Pigot: ‘Georges Bizet’ blz. 112.
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dood liet afdrukken, erkent Bizet het gegronde der verwijten die tegen hem waren
gericht. ‘Evenmin als gij, mijnheer, geloof ik aan de valsche goden en ik zal het u
bewijzen. Ook ditmaal heb ik nog concessies gedaan die ik betreur, dat beken ik.’
En dan: ‘j'aurais bien des choses à dire pour ma défense - devinez les!’ Een van die
‘choses’ zal wel zijn geweest, dat de rol van Catherine bestemd was om door Christine
Nilsson te worden gecreëerd, dat het toen zeer wankel staand ‘Théâtre Lyrique’ zich
van de medewerking dier eminente zangeres gouden bergen beloofde en dat de
componist, met het oog daarop waarschijnlijk, de rol der ‘Fair Maid’ overdadig met
‘roulades’, ‘vocalises’ en ‘point-d'orgues’ bedeelde, om Nilsson te laten schitteren.1)
Het is jammer dat Gauthier-Villars niets uit Reyer's critiek heeft geciteerd; bijv.
dezen ‘passus’: ‘Aussi suis je bien éloigné de faire à l'auteur de la Jolie Fille de Perth
un reproche de son éclectisme; il est à un âge, où les hésitations sont permises et si
sa position ne l'autorise pas encore à être extrêmement sobre de toutes concessions
faites au goût du public et à la virtuosité de certains artistes, ce ne sont là, à mes
yeux, que des défauts de jeunesse dont le temps le corrigera et dont lui même, si on
lui demandait sa profession de foi sur l'art musical, serait le premier à s'accuser’.
Hoe gunstig steekt deze heusche terechtwijzing van een erkend componist af bij den
toon, dien de geestige Parijsche ‘chroniqueur’ zich jegens Bizet aanmatigt! Dat Bizet
in Carmen geen concessie van beteekenis deed aan publiek en vertolkers2), bewijst
voldoende dat het hem ernst was toen hij zijn brief aan Wéber schreef.
Het is de groote fout van Gauthier-Villars, dat hij zoo goed als geen rekening hield
met den tijd waarin Bizet opgroeide en met Bizet's jonge jaren. Hadde hij dat gedaan,
hij zou zich milder hebben betoond, waar hij de aestheti-

1) Achteraf liep alles anders dan Bizet had gehoopt. Nilsson werd aan de Groote Opera
geëngageerd, om Thomas' Ophélie te creëeren en Jeanne de Vries verving haar nu in de opera
van Bizet - zonder haar te kunnen vervangen.
2) Ik kom hierop terug bij de bespreking van de Carmen-critiek.
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sche uitspraken van Bizet de revue laat passeeren. Men bedenke dat Bizet nog geen
37 jaar oud was toen hij stierf. Op dien leeftijd is de kunstenaar nog voor ontwikkeling
vatbaar, kunnen zijn overtuigingen veranderen, zijn sympathieën en antipathieën
verkeeren1). Men bedenke dat hij zijn rijpste werken schreef, toen er nog geen Bayreuth
was, toen Verdi en Meyerbeer nog oppermachtig heerschten. Niets behoeft ons te
beletten aan een omkeer in Bizet's ideeën over Wagner te gelooven, indien hij Der
Ring des Nibelungen en Parsifal had kunnen hooren. Of hij vele der andere werken
van Wagner kende? Het is geoorloofd dat te betwijfelen, want na zijn verblijf in Italië
heeft Bizet slechts weinig gereisd. Toen Wagner zijn eerste concerten te Parijs gaf,
was Bizet nog te Rome, zoodat de anecdote van Victorin Joncières in de ‘Revue
Internationale de Musique’ van Maart 1898, waarop sommigen zich beroepen ten
betooge dat Bizet een Wagneriaan was, in het water valt. Volgens Joncières zou
Bizet in de pauze van het eerste Wagner-concert, 25 Jan. 1860, een ‘prise de bec’
hebben gehad met den bekenden reactionnairen criticus Scudo. Deze had o.a. gezegd:
‘Wanneer dàt de muziek van de toekomst is, hoop ik niet meer op aarde te zijn, als
haar rijk is gekomen’. Daarop zou een ‘jeune homme à l'air provocateur’ hem hebben
toegeroepen: ‘Vous n'êtes qu'un crétin et voici ma carte’. En Joncières gaat aldus
voort: ‘Je demandai son nom: c'était Georges Bizet, le futur auteur de Carmen!’2) Op
dien gedenkwaardigen avond nu, werkte Bizet heel rustig te Rome aan zijn Vasco
de Gama! Of hij in 1861 te Parijs Tannhäuser hoorde? Pigot en Gauthier-Villars
beiden melden hierover niets, men mag dus het tegendeel aannemen. Wel is het
bekend dat hij in 1869 de generale repetitie bijwoonde van Rienzi in het ‘Théâtre
Lyrique’. Hij berichtte daarover aan zijn vriend en leerling Edmond Galabert3), in
een stijl à la Berlioz,

1) In den loop van dit opstel zal dat ten aanzien van Bizet duidelijk blijken.
2) Gauthier-Villars, blz. 32.
3) Zie mijn ‘Gids’-artikel van 1887: ‘Wagner in Frankrijk’.
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getuigende van de opwinding, waarin de brief was geschreven. ‘Des morceaux
détestables! Des morceaux admirables! Au total: une oeuvre étonnante, vivant (Bizet
onderstreept) prodigieusement; une grandeur, un souffle Olympien!’, zoo heette het
daarin o.a. En aan het slot: ‘Le public est dérouté, c'est très amusant. Peu de gens
ont le courage de persister dans leur haine contre Wagner. Le bourgeois, le gandin
sentent qu'ils ont affaire à un grand bougre, et ils pataugent’. Mij dunkt er is in deze
ontboezeming niets waarover men zich voor Bizet behoeft te schamen. Dat ‘grand
bougre’ alleen beteekent meer dan een bladzijde met loftuitingen.
In een der brieven aan zijn leerling Paul Lacombe, door Hugues Imbert
medegedeeld,1) schreef Bizet (in Augustus 1868): ‘Je suis absolument de votre avis
sur la nouvelle partition de Wagner2). Du génie, certes! Mais quel poseur! Quel raseur!
Quel goujat! Il a publié dans le “Guide musical” de Bruxelles des articles avec lesquels
j'aimerais à lui torcher la figure. Selon lui le Faust de Gounod est des la musique de
cocottes!’ Sedert is gebleken dat Wagner dat nooit heeft gezegd, maar Bizet hield
het voor uitgemaakt en hij dweepte toen nog met Gounod, den componist van Faust
en La Reine de Saba3). Over diens latere werken was hij lang niet zoo goed te spreken;
‘navrantes’ schreef hij er van aan Lacombe.
Wanneer Bizet over Wagner sprak, dan was het vooral om tegen den mensch
Wagner uit te varen. Hij erkent het

1) ‘Portraits et Etudes’, Parijs 1894.
2) Misschien Die Meistersinger?
3) In zijn Bizet-biographie verhaalt Pigot in vollen ernst dat het in 1862 te Baden, waar Berlioz
zijn Béatrice et Bénédict en Reyer zijn Erostrate dirigeerde, bijna tot een duel kwam tusschen
den zeer heetgebakerden en geëxalteerden Bizet, toen 24 jaar oud, en den zeer middelmatigen
librettist Paccini. Deze had, toen La Reine de Saba, die kort te voren te Parijs was gevallen,
ter sprake kwam, o.a. gezegd dat Gounod's werk verdiende te vallen. Bizet was hem daarop
aangevlogen en had Paccini uitgedaagd. Gounod zelf slaagde er in de beide partijen tot kalmte
te brengen en hēt duel had niet plaats.
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grootsche van sommige zijner concepties1), tot op zekere hoogte zijn genialiteit2),
maar verfoeide hem als privaat persoon, als Duitscher en republikein. Niet onvernuftig
is de hypothese van Imbert, dat Bizet, zonder dat hij zich zelf daar misschien
rekenschap van gaf, er toe kwam een soort van afkeer van Wagner te hebben, door
de telkens ingebrachte ‘beschuldiging’ dat hij een Wagneriaan was! Een
beschuldiging, schrijf ik, want in die dagen was het zoo goed als een doodzonde
Wagner's theorieën te zijn toegedaan en in Wagnerschen stijl te schrijven. Reeds na
Les Pêcheurs de Perles werden Bizet zijn ‘tendances Wagnériennes’ verweten; dat
herhaalde zich na La Jolie Fille de Perth en nog sterker na Djamileh. De twee eerste
verschenen op het repertoire van de Fransche Opera alhier; ook daar hielden ze niet
lang stand (Les Pêcheurs beleefde nog eenige jaren later een reprise, van korten
duur). Ik hoorde beide en hoewel ik mij er nog slechts zeer weinig van herinner3)
durf ik den lezer wel verzekeren dat daarin noch in den geest noch in den vorm een
spoor van Wagner's invloed te vinden is. Djamileh, waarop ik herhaaldelijk bij de
Fransche Operadirectie aandrong, maar te vergeefs, ken ik niet. Van dat werk dateert
het ‘farouche Wagnérien’ en ‘Wagnérien forcené’, den componist naar het hoofd
geslingerd; Reyer schreef (maar natuurlijk zonder bitsheid): ‘J'ai senti passer dans
certaines pages de Djamileh, comme un souffle des Maîtres-Chanteurs’. En nog na
Carmen werd Bizet door sommigen voorgesteld, als op sleeptouw genomen door
Wagner! Daar er zeker niemand is die Carmen niet kent, behoef ik het onzinnige
van deze bewering wel niet meer in het licht te stellen. Dat iemand als Pougin van
de twee eerste opera's van Bizet zeggen kon, dat ze waren ‘concus dans le style

1) Zie Marmontel: ‘Symphonistes et virtuoses’ (geciteerd bij Pigot).
2) Imbert: ‘Portraits et Etudes’ blz. 158.
3) Uit de eerste acte van La Jolie Fille is mij een quatuor, dat verrassend Mozartisch klinkt,
misschien wel daardoor juist, bijgebleven. Ralph's ‘scène d'ivresse’ van de tweede acte heeft
nog weleens in de concertzaal dienst gedaan. Zoo ook Leila's aria, waarmede de tweede acte
van Les Pêcheurs wordt geopend. Twee solo's uit deze opera nam Bizet op in zijn ‘Recueil
de vingt mélodies.’
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Wagnérien’1), is te begrijpen van een zoo reactionnair beoordeelaar, die van elke
nieuwigheid gruwde. Maar het is treurig, dat Riemann nog in de laatste uitgave van
zijn ‘Musik-Lexikon’ in een trouwens zeer onvolledige en op menig punt onjuiste
biographische ‘Notiz’ over Bizet kon laten drukken: ‘Das Streben, Wagner
nachzueifern trug ihm keine guten Früchte’. Waar een Duitscher in 1909 nog iets
dergelijks voor zijn rekening neemt, daar mag men de Parijsche critici van de jaren
1860-'70 niet hard er om vallen dat zij zoo deerlijk mistastten. Niet allen trouwens.
Wéber van de Temps (vervelender gedachtenisse, maar een kundig man) schreef na
La Jolie Fille: ‘Lors de l'apparition des Pêcheurs de Perles je ne fus pas peu surpris
d'entendre décrier M. Bizet comme Wagnérien. Ce n'est pas sa partition qui m'eût
jamais semblé justifier ce reproche’ en hij laat er tot verklaring van dat verwijt op
volgen: ‘dat Wagner dienst doet als de boeman, waarmede men de groote kinderen
bang maakt als ze niet zoet zijn, dat wil zeggen als ze niet willen gelooven, wat men
hun wijs maakt, niet willen aanbidden wat men hun wil laten aanbidden, niet willen
proeven van de drankjes, die men hun wil laten slikken’. Dat Bizet reeds in een zijner
‘envois de Rome’ harmonische stoutigheden bedreef en later instrumentale
nieuwigheden invoerde, was genoeg hem bij velen als ‘novateur’ verdacht te doen
zijn en in die dagen schijnt ‘Wagnérien’ het epitheton te zijn geweest waarmee ieder,
die van het begane pad afweek, werd ‘gebrandmerkt’. Hoe dat zij, Bizet leed er onder,
het succes van zijn werken eveneens. Hij haalde de schouders op als men sprak, of
wanneer hij las van zijn ‘tendances Wagnériennes’, maar het ergerde hem wanneer
beoordeelaars, die zijn inspiratie en talent constateerden, er bijvoegden: ‘le tout gâté
par l'influence de Wagner’ (brief aan Galabert). ‘La rengaine Wagner recommence’,
schreef hij na Djamileh. En toen hij na Carmen, weinige weken voor zijn dood,
Wéber ontmoette, zeide hij treurig glimlachend: ‘Sont-ils drôles vos confrères

1) Supplément op Fétis, 1878, blz. 94.

Onze Eeuw. Jaargang 12

136
avec leur rengaine Wagner!’ Waarop de criticus schouderophalend antwoordde:
‘Laissez les dire!’1)
Wij zagen dat Bizet Gounod niet tot het laatst trouw bleef; hij bleef het ook niet
aan Verdi, van wien hij van den beginne af een warm vereerder was geweest. Pigot
verzekert, dat toen Bizet zijn Iwan le Terrible schreef, hij in die mate onder den
invloed van Verdi was geraakt, dat zijn eigen persoonlijkheid daarbij geheel op den
achtergrond trad. Bizet zou dat zelf hebben ingezien, om die reden zijn werk
teruggenomen en eenige jaren later verbrand hebben. Toen hij zelf als criticus
debuteerde - dat was in 1867 onder den schuilnaam Gaston de Betzi in de ‘Revue
Nationale’ - trad hij in het krijt voor Verdi tegen hen die den Italiaanschen meester
van platheid beschuldigden: ‘Ne demandons pas à un grand artiste les qualités qui
lui manquent et sachons profiter de celles qu'il possède. (Nog zoo kwaad niet gezegd).
Quand un tempérament passionné, violent, brutal même: quand un Verdi dote l'art
d'une oeuvre vivante et forte, pétrie d'or, de boue, de fiel et de sang (sic), n'allons
pas lui dire froidement: Mais, cher Monsieur, cela manque de goût, cela n'est pas
distingué. Distingué!.... Est-ce que Michel-Ange, Homère, Dante, Shakespeare,
Beethoven, Cervantes, Rabelais sont distingués?’
Voordat deze eerste en eenige2) critische beschouwing van Bizet in druk verscheen
had Verdi reeds in de Groote Opera zijn Don Carlos doen opvoeren, een opera die
in het ‘oeuvre’ van den meester wordt beschouwd als de eerste, die op een kentering
in zijn idealen wijst. Reeds Un ballo in maschera en La forza del destino hadden
daarop gewezen, dunkt mij. Don Carlos evenwel werd voor Parijs gecomponeerd
op een Fransch libretto en vertoont ook daardoor andere trekken, dan die waarmede
de vroegere Italiaansche werken ons vertrouwd hebben gemaakt. Bizet

1) Pigot, blz. 42.
2) Twee maanden later volgde in de ‘Revue’ een tweede muziekartikel... maar van Ruelle. Noch
de redactie, noch Bizet helderde dit geval ooit op.
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was weinig ingenomen met dezen eersten stap in een nieuwe richting, zooals blijkt
uit een brief dien hij zijn leerling Lacombe na de voorstelling schreef: ‘Je suis abruti,
éreinté. Verdi n'est plus Italien; il veut faire du Wagner... il a abandonné la sauce et
n'a pas levé le lièvre. Cela n'a ni queue ni tête... Il n'a plus ses défauts, mais aussi
plus une seule de ses qualités... Il veut faire du style et ne fait que de la prétention...
C'est assommant... four complet, absolu. L'exposition prolongera peut être l'agonie,
mais c'est une bataille perdue. Le public surtout est furieux. Les artistes lui
pardonneront peut-être une tentative malheureuse qui prouve, après tout, en faveur
de son goût et de sa loyauté artistique’1) Gauthier-Villars die, getrouw aan zijn rol,
Bizet in een zoo mogelijk ongunstig daglicht te stellen, met leedvermaak dezen brief
aanhaalt als een bewijs voor Bizet's reactionnairen geest, liet wat hierboven
onderstreept werd eenvoudig weg, hoewel dat een gansch ander licht werpt op de
uit den aard der zaak haastig (te 2 uren in den nacht) op het papier geworpen
ontboezeming en er duidelijk uit blijkt dat Bizet althans Verdi's bedoeling naar waarde
wist te schatten.
Onvolledig citeerde Gauthier-Villars ook een brief van Bizet aan Lacombe, over
Duitsche en Italiaansche kunst.

1) Hugues Imbert ‘Portraits et Etudes’ blz. 168. Zonderling dat Imbert, in zijn inleiding tot de
brieven, op blz. 159 naast deze uitspraak van Bizet een van Reyer stelt over... Aida in 1876,
waarin de componist van Sigurd Verdi's verandering van stijl als een hulde aan de muzikale
beweging van zijn tijd, als een ernstig streven naar vooruitgang waardeerde. Zeker maakt
Reyer in dit geval een beter figuur dan Bizet, maar Aida was ook stellig rijper dan Don Carlos,
Reyer's critiek in de ‘Débats’ werd negen jaren later geschreven dan de brief van Bizet en
deze was, toen hij dien schreef, 29, terwijl Reyer in 1876 bijna 53 jaar oud was!
Voor het overige zij nog, wat Bizet's brief aangaat, opgemerkt dat het ‘abruti, éreinté’ slaat
op den duur der voorstelling (ruim 5 uren). Verdi gaf voor de tweede opvoering vergunning
belangrijke coupures te maken. Te Londen liet men eenvoudig de geheele eerste acte weg!
En de verdere geschiedenis van Don Carlos heeft tot hiertoe Bizet in het gelijk gesteld. Het
succes te Parijs was matig, te Londen evenzeer; voor zoover ik mij kan herinneren is Don
Carlos sedert dien te Parijs niet weer opgevoerd en in Italië zelf wordt deze opera zelden
gegeven.
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Zoo de ruimte hem ontbrak dien in zijn geheel mede te deelen, zou men daarmede
vrede kunnen hebben, ware het niet dat de biograaf juist datgene wegliet, wat strekken
kan een beter dunk te geven van Bizet's smaak en ontwikkeling. De brief is van het
jaar 1867; ik laat dien nu hier in zijn geheel volgen.
‘Je suis éclectique. - J'ai vécu trois ans en Italie et je me suis fait non aux
honteux procédés musicaux du pays, mais bien au tempérament de
quelques-uns de ses compositeurs - De plus’ ma nature sensuelle se laisse
empoigner par cette musique facile, paresseuse, amoureuse, lascive et
passionnée tout à la fois. - Je suis allemand de conviction, de coeur et
d'âme... mais je m'égare quelquefois dans les mauvais lieux artistiques...
Et, je vous l'avoue tout bas, j'y trouve un plaisir infini. En un mot, j'aime
la musique italienne comme on aime une courtisane; ‘mais il faut qu'elle
soit charmante!... Et lorsque nous aurons cité les deux tiers de Norma,
quatre morceaux des Puritains, et trois de la Somnambule, deux actes de
Rigoletto, un acte du Trouvère et presque la moitié de la Traviata, ajoutons
Don Pasquale et - nous jetterons le reste où vous voudrez. - Quant à
Rossini, il a son Guillaume Tell... son soleil, - le Comte Ory, le Barbier,
un acte d'Otello, ses satellites; avec cela il se fera pardonner l'horrible
Sémiramis et tous ses autres péchés!... Je tenais à vous faire cette petite
confession, afin que mes conseils aient pour vous toute leur signification.’
- Comme vous, je mets Beethoven au-dessus des plus grands, des plus
fameux. ‘La symphonie avec choeurs est pour moi le point culminant de
notre art. Dante, Michel-Ange, Shakespeare, Homère, Beethoven, Moïse!...
Ni Mozart, avec sa forme divine,’ ni Weber, avec sa puissante, sa colossale
originalité, ni Meyerbeer avec son foudroyant génie dramatique, ne
peuvent, selon moi, disputer la palme au Titan, au Prométhée de la
musique. C'est écrasant!
Al wat in dit epistel tusschen dubbele aanhalingsteekens is gedrukt komt bij Willy
niet voor... De toeleg is duidelijk.
Hadde Bizet Meyerbeer er niet bij gehaald - iedereen zal Gauthier-Villars toegeven,
dat de vergelijking van de zoo ongelijksoortige grootheden Beethoven en Meyerbeer
allerzonderlingst is - deze ‘petite confession’ zou nu nog geen musicus ergeren...
tenzij hij tot de ‘rein-levenden’ behoort (Bizet was geen heilige). Zooals men ook
ziet, was Bizet niet ‘verslaafd’ aan de Italiaansche opera-muziek; hij wist te
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kiezen, goed te kiezen. Bizet moet ook ergens hebben gezegd of geschreven, dat
Rome het ware vaderland der artisten is, maar de vraag is of hij met artisten alleen
toonkunstenaars en niet ook schilders en beeldhouwers bedoelde.
Tot de grieven van Gauthier-Villars tegen Bizet behoort dat deze ‘par excellence’
een ‘juge bienveillant’ was en hij voert ten bewijze aan eenige zeer vriendelijke,
misschien wel te vriendelijke beoordeelingen van compositieproeven, die Lacombe
hem had gezonden. Bizet schreef echter niet altijd zoo ‘lief’ en Gauthier-Villars had
uit de brieven aan Lacombe evengoed minder vriendelijke appreciaties kunnen putten,
b.v. uit den tweeden brief1). En sedert wanneer is welwillendheid jegens beginnende
kunstenaars een fout? In brieven trouwens wikt en weegt men niet angstvallig ieder
woord (en vandaar dat men de nagedachtenis van groote mannen dikwijls in het
geheel niet eert, door onder de oogen van het groote publiek te brengen, wat slechts
voor één paar oogen bestemd was). Gauthier-Villars vindt het heel dwaas dat Bizet
Lacombe vroeg wat hij zoo al had gedaan: ‘kwartet, symphonie, opera, oratorium.’
Ik kan dat heusch zoo dwaas niet vinden. Wat was het geval? Lacombe, die in de
provincie woonde, vroeg Bizet hem per brief compositielessen te geven. Wat was
natuurlijker, dan dat Bizet, alvorens daartoe over te gaan, meer van zijn correspondent
wilde weten. Hij schreef in zijn eersten brief: ‘Je vous demande une lettre détaillée.
Votre âge - le temps employé par vous à vos études musicales - la nature des ces
études. Où en êtes-vous? Je ne vous demande pas: où voulez-vous aller? Vous me
répondriez partout et vous auriez raison. Avez-vous fait de l'orchestre? Avez-vous
fait du quatuor,

1) ‘C'est mou, c'est terne! L'idée est courte. Evidemment ce n'est pas mal, mais vous devez,
vous pouvez faire mieux. Attendez quelque temps. Laisser dormir la chose et quand vous la
reverrez après l'avoir presque oubliée, vous serez de mon avis. Vous trouverez cela un peu
bulle de savon!’ (‘Portraits et Etudes’, blz. 167).
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de la symphonie, de la scène lyrique, de l'opéra, de l'oratorio,’ etc.
Het is teekenend voor Bizet dat hij het eerst vroeg: ‘Avez-vous fait de l'orchestre’
en voor zijn biograaf, dat deze juist dàt wegliet. In de brieven aan Lacombe dringt
Bizet er telkens bij zijn leerling op aan, om toch voor orkest te gaan schrijven: ‘Il
faut faire de la symphonie... Je vous supplie: mettez-vous à la symphonie... Vous
n'avez pas le droit de ne pas faire de la symphonie.’ Hij raadt Lacombe tot oefening
een eigen Andante en Intermezzo (uit een sonate voor klavier en viool) te orkestreeren.
En later nog: ‘Faisons de l'orchestre.... A la symphonie! A la symphonie, il le faut....
j'attends avec impatience vos premiers travaux d'orchestre. C'est si amusant
l'orchestre!’ Men ziet hoeveel waarde deze opera-componist aan de symphonie
hechtte. Toch is hij op dit gebied noch productief, noch bijster gelukkig geweest. Al
wat Bizet ons heeft nagelaten is Roma, oorspronkelijk Souvenirs de Rome getiteld1),
een compositie die veel moois bevat, maar niet op éen lijn kan worden gesteld met
de groote scheppingen der Duitsche meesters, feitelijk in hoofdzaak ook
programmuziek. Maar moet men hieruit concludeeren, zooals Gauthier-Villars doet,
dat aan Bizet ‘le sens symphonique’ ontbrak? Dat Bizet het orkest meesterlijk
behandelde dat hij het ‘métier’ kende als de besten, staat als een paal boven water.
Dat hij nooit een sonate schreef en tegen een concert met orkestbegeleiding opzag,
bewijst nog niet dat hij de strenge vormen niet beheerschte; zeker zou, indien hem
door het langdurig succes van een zijner opera's meer tijd ware gelaten om zich te
concentreeren en zich aan de absolute muziek te kunnen wijden, hij ook daarin hebben
uitgemunt. Nu moet men beamen wat Gauthier-Villars met genot neerschrijft, dat
het met den besten wil der wereld niet mogelijk is dezen ‘musicien de

1) ‘Fantaisie symphonique’ in drie deelen: Jacht, Processie, Carnaval. Later werd het reeds te
Rome gecomponeerde Scherzo tusschen de Processie en het Carnaval in geschoven, terwijl
het eerste gedeelte geheel werd gewijzigd.
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théâtre’ te rangschikken ‘au nombre des compositeurs ayant marqué d'une empreinte
personnelle la forme sacrosainte de la Sonate d'orchestre’. Wat, zoo Bizet, in plaats
van 37 jaar, 67 jaar oud ware geworden? Brahms schreef zijn eerste symphonie eerst
toen hij 44 was.
(Slot volgt.)
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Verzen.
Van Marie Schmitz.
Varen.
Ruischende, kabb'lende, murmlende, babb'lende baren.
draagt nu mijn bootje rank.
Dat ik mag luisteren naar uw zoet fluistren en varen
over uw deinend blank.
Diep in uw harten rein vangt nu den zonneschijn, golven,
rooft hem zijn stervend rood.
Tot al zijn heerlijkheid als kostbren schat leit bedolven
diep in uw donkren schoot.
Laat mij nu glijden langs sluimrende weiden, langs boomen,
zwart in den sterrenschijn.
'k Wil in den luister van 't ster-doorglansd duister mij droomen
't eeuwige zaligzijn.
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Lente-verwachting
In het blanke lentelicht,
zweven mijn gedachten,
op iets hoogs en vers gezicht,
in gewijd verwachten.
't Is of met den lentegloed
nu 't geluk ook komen moet,
licht door donkre nachten.
Vlug en vrij mijn voeten gaan
langs de lichte wegen,
waar de blijde vogels slaan,
die zoo lang al zwegen.
'k Voel mijn ziel, van blijdschap wijd,
in deez' lichte heerlijkheid
vrij omhooggestegen.
O mijn zomer, zonnetijd,
wil nu haastig komen.
Dat ik in je heerlijkheid
stil mag liggen droomen.
Luistrend naar het zoet gepraat
van den wind, die fluistrend gaat
door je hooge boomen.
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Anjelieren.
Voor het open venster mijn,
in den gouden zonneschijn,
staan mijn anjelieren,
rood als heete passievlam,
die uit donker harte kwam:
roode anjelieren.
Streelend speelt het zonnelicht
langs het zachte bloemgezicht
van mijn anjelieren,
rozerood, als blosje fijn
van een schuchter maagdelijn:
roze anjelieren.
Teeder-roode vlammen slank
gloeien in het pure blank
van mijn anjelieren,
blank als reine meisjesziel,
waarin glans van liefde viel:
blanke anjelieren.
Uit het zonlicht, ijl en teer
zweeft een witte vlinder neer
op mijn anjelieren.
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Vrede-stonden.
O sluit nog niet de blinden dicht!
Nog toeft de dag in kleur'gen schijn.
De lage, donkre velden zijn
zoo stil in 't dalend avondlicht.
Nog draagt het ijle wolkenblank
den laatsten, purpren hemelgloed.
Het murmlend avondwindje doet
de popels trillen, hoog en slank.
Het is der vrede zuiver licht,
dat 't al omglanst met milden schijn.
Nu wil mijn hart in vrede zijn.
O sluit nog niet de blinden dicht.
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Verzen
Van Hans Martin.
Vaak in den nacht...
Vaak in den nacht, als 't manelicht
langzaam langs de wanden trekt
en om mijn handen sluiert en gelaat,
en door dien glans den sluimer wekt;
Vaak in den nacht heb ik dan opgezien
en vreemd geglimlacht om dien tooverschijn,
lang luistrend in de stilte diep,
of niet iets riep, - misschien, 't kon zijn. Een stem misschien, stil fluisterend nabij,
een hand die streelend langs mijn voorhoofd ging,
een glimlach, dicht bij mijne oogen bêi,
een wonder in de maneglinstering.
Ach, soms wel heb 'k een stem gehoord,
lang luistrend in die stilte diep,
soms even wel een weifelend woord:
uw éigen naam, dien ik fluisterend riep .... Vaak in den nacht, als 't manelicht
langzaam langs de wanden vlekt,
heb ik met mijn handen dicht
mijn schreiende oogen bêi bedekt.
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Op den pincio.
Nu slaat de avondvogel
zijn vlammende vleugels dicht,
en alle klokken luiden
in dat vrome licht
over de heilige stad. Nog dolen onder de boomen
enkele gestalten om
en andre dalen zwijgend,
in een dichten drom,
neer naar de heilige stad. De vesperklokken verstomden,
de bergen vernevelen ver,
hoog in den glorenden hemel
glanst al een weiflende ster
over de heilige stad. En toen ik stil mijn aanschijn
naar de wazige sterren hief,
heb ik het eensklaps geweten:
ik heb u lief - zoo eindloos lief,
u - wondere, eeuwige stad! -
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Buitenland.
Breekt de dag aan om deze kroniek ter perse te zenden, dan is daarmede nog niet een
moment gegeven, waarop men van iets voltooids, afgeslotens kan spreken. Veel is
nog midden in de ontwikkeling en men zou meestal verlangen het licht der
gebeurtenissen van morgen te zien schijnen op wat men te verhalen heeft. Waar dit
onmogelijk is, willen wij geven, wat wij kunnen. Na twee maanden vragen wij, of
en wat in Frankrijk het optreden van ‘le grand ministère’ Poincaré, Briand, Millerand,
Bourgeois veranderd heeft.
Beteekenis heeft stellig, dat er te Parijs weer soldaten en officieren in uniform op
straat te zien zijn. Onder de radicaalsocialistische ministeries der laatste 12 jaren was
het aanzien van het leger hollend achteruit gegaan. Tucht en orde bij de troep,
bevordering der officieren tot in de hoogste commando's toe waren geheel aan de
politiek ondergeschikt; bij het stelsel der geheime ‘fiches’ waren benoemingen het
loon niet van bekwaamheid maar van Jacobijnsche gezindheid. Was niet onder
Clémenceau het protocol zoo gewijzigd, dat een prefect een generaal, aanvoerder
van een geheel legercorps, voorging? Nu heeft de ‘socialistische’ minister Millerand
de misbruiken weggeveegd. Ook de troep laat hij weer aan 't volk zien, zoowel te
Parijs als onlangs bij de groote Revue de Vincennes, waar ook de president der
Republiek zich vertoond heeft. En het Fransche volk, als in de dagen vanouds,
Comme elle aimait les rumeurs de la guerre,
la poudre et les tombours battants

(Barbier)
stroomt naar dit oude, nieuwe schouwspel. Neen, het volk, de faubourgs, zijn niet
anti-nationaal, anti-militaristisch geworden. Meer dan een millioen toeschouwers
hebben te Vincennes de troepen toegejuicht.
Met de R.P. schiet het matig op. Wel is de nieuwe wet èn in beginsel èn in haar
voornaamste bepalingen met groote meerderheid (van 300 tegen ongeveer 200)
stemmen aangenomen,
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maar wat van 't combistische bloc rest, biedt taai verzet. En - ongedacht - Poincaré
aarzelt. De oude fictie: een meerderheid is niet genoeg, 't moet een zuivere
republikeinsche meerderheid wezen, schijnt hem op te houden. Verlamt hem de
tegenstand van collega's als Bourgeois, steeg misschien Briand, die in dezen steeds
een halve houding had? Zou hij waarlijk de progressisten geen zuivere republikeinen
achten? Het struikelblok is de toekenning der ‘resteerende’ zetels, en de
‘arrondissementins’ doen alle moeite om daar beslag op te leggen. Waarom niet, zoo
hoonde Benoist, kortweg bepalen: alle resteerende zetels komen toe aan de
radico-socialisten? Misschien wilt gij er zelfs wel ‘resteerende’ aflaten....
De vuile wasch der buitenlandsche politiek onder de ministeries Monis en Caillaux
is ook weer binnengebracht. Jaurès is bezig er een lang requisitoir over te houden.
Zal Poincaré erin slagen dit onvruchtbaar, verbitterend ophalen van oude schandalen
te verhinderen? 't Ziet er op 't oogenblik niet naar uit. Deschanel, die in dezen
gezonden geest sprak, werd door den socialist Vaillant in de rede gevallen: men
moest de verantwoordelijkheid der schuldige gevallen ministers vaststellen. Verbitterd
ging Deschanel weder zitten: Vaillant spreekt in den geest der Kamer, ik zwijg. Zoo
veroordeelt zulk parlementarisme zichzelf.
De groote zaak van deze maand is zeker de stakingsbeweging onder de
kolenmijnwerkers, die hooger loon en betere arbeidsvoorwaarden verlangen - het
oude lied. In de Engelsche mijnwereld begonnen, waar inderdaad de mijneigenaars
op vele plaatsen te gering loon betalen, strekte de beweging zich spoedig naar de
Rijnsche mijndistricten en van daar naar andere Duitsche kolenmijnen uit; in
Oostenrijk, Frankrijk, België dreigde hetzelfde; zelfs in Rusland, Australië en de
Vereenigde Staten deed de beweging zich gevoelen. De socialisten trachten een
algemeene beweging op dit gebied te veroorzaken, blijkbaar om door een massastaking
de industrie en daardoor de geheele maatschappij in ongelegenheid te brengen en de
solidariteit der arbeiders te doen uitkomen. Dat mislukte vooralsnog, maar wat er
verkregen werd, richtte toch reeds genoeg schade aan; maar schade in wijden kring
natuurlijk, niet het minst onder de arbeiders van allerlei soort zelf, die in de allereerste
plaats door de gevolgen der staking broodeloos worden: fabrieken stonden stil of
beperkten den arbeid, stoombooten moesten blijven liggen, spoorwegmaatschappijen
beperkten den dienst, licht- en verwarmingstoestellen werden
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stop gezet of tenminste in hunne werkzaamheid beperkt, de prijzen van kolen zoowel
als van andere licht- en verwarmingsbronnen stegen exorbitant - alles bij gebrek aan
aanvoer van kolen. Gelukkig is de winter voorbij, maar zoo richt de staking genoeg
onheil aan en de arbeiders zelf, ook de kolenmijnwerkers, beginnen ernstig te lijden
onder de gevolgen.
De Engelsche regeering trachtte reeds vóór het uitbreken der staking mijneigenaren
en mijnwerkers tot elkander te brengen, maar hare tusschenkomst leidde tot niets:
de eigenaren verklaarden het begeerde minimum-loon niet te kunnen vaststellen, de
mijnwerkers weigerden toe te geven. Zoo zag de regeering zich eindelijk genoodzaakt
een wet in te dienen - en wel een spoedwet - waarin minimum-loon werd
voorgeschreven: een onmiskenbare zege voor de stakenden, maar minimum-loon in
cijfers vast te leggen, dàt weigerde zij standvastig, zelfs op het gevaar af, dat haar
eigen voortbestaan bedreigd zou worden door een samenwerking van socialisten en
conservatieven. En zoo zoekt men nog een uitweg. Het laat zich aanzien, dat ook in
Duitschland de zege zal worden behaald en het loon worden verhoogd. Maar wat zal
van dat alles het gevolg zijn? De tijdelijke ontwrichting van de industrie en den
daarmede samenhangenden handel zal nog lang hare nawerking doen gevoelen, ook
op de arbeiders zelf; verscheidene mijnen, die bij hooger loonen onmogelijk winst
kunnen maken, zullen gesloten moeten worden, ten gevolge waarvan wederom vele
arbeiders broodeloos zullen worden. Een staking is altijd een zwaard met twee scherpe
kanten en het is de vraag wie het ergst gewond wordt, de mijneigenaar of de
mijnwerker. Intusschen is ook nu weder gebleken, dat van een algemeene, een
wereldstaking, zelfs voor een bepaald vak, geen sprake kan zijn. De ‘gaudentes’ zijn
de niet-stakenden zooals onze Limburgsche mijnbevolking en... de opkoopers, die
de staking hadden voorzien en nu tegen hooge prijzen hun voorraad van de hand
konden doen aan hen, die zoover niet vooruitgezien hadden of door gebrek aan
kapitaal niet in staat waren geweest zich buitengewoon te voorzien. Het staat te
vreezen, dat de stakenden zelf heel weinig plezier zullen beleven van hunne mogelijke
zegepraal.
De Italiaansch-Turksche oorlog trok in die omstandigheden minder belangstelling,
al werd er bij Tripoli en Benghazi zwaar gevochten, ditmaal blijkbaar zeer in het
voordeel der Italianen, die hunne vijanden beter gaan begrijpen en van hunne
overmacht juister gebruik gaan maken. De schandelijke aanslag van een anarchist
op koning Victor Emanuel wekte het nationaal bewustzijn
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in Italië opnieuw krachtig op: zelfs de socialisten trokken mede op naar het Quirinaal
om mede te doen aan de betooging van nationalen aard! Maar er is ernstig sprake
van vrede en de mogendheden doen haar best om de beide partijen tot elkander te
brengen. Turkije, bevreesd voor verwikkelingen op het Balkan-schiereiland voor
inwendige woelingen, zal moeten toegeven; het komt er alleen op aan formules te
vinden, waardoor aan die zijde de schijn bewaard wordt, opdat niet de
mohammedaansche wereld zich met verontwaardiging keere tegen den Sultan en
zijne Jong-Turksche regeering. En dat is niet zoo gemakkelijk, zelfs voor de in zulke
formules bijzonder bedreven Turksche diplomatie, of zij acht den nood nog niet aan
den man gekomen.
Engeland en Duitschland zijn blijkbaar aan het loven en bieden ten opzichte van
de wederzijdsche vlootversterkingen. Minister Churchill verlangde namens de
Engelsche regeering een verhouding als 3 tot 2, wat neer zou komen op een definitieve
erkenning van Engelands recht op de suprematie ter zee. Of Duitschland zich daartoe
zal laten vinden? In ieder geval schijnt Engeland afgezien te hebben van den ouden
trotschen eisch, dat de Engelsche vloot sterker zou moeten zijn dan welke combinatie
van twee of drie vreemde vloten ook. Die eisch zou trouwens tegenwoordig moeilijk
vol te houden zijn bij de toeneming der andere vloten en daarmede is de fictie van
de absolute overmacht der Engelsche vloot opgegeven. Van de eigenlijke geheime
onderhandelingen en besprekingen tusschen de beide mededingers lekt echter zoo
goed als niets uit, maar dat er sedert Haldane's reis onderhandeld en besproken wordt,
lijdt geen twijfel. Van een dreigend oorlogsgevaar, waarvan gewichtig doende
Engelsche en Duitsche alarmisten gewagen, die meenen de geheime roerselen te
kennen, schijnt geen oogenblik sprake.
Ook ten opzichte van China niet, al is daar nog lang niet alles in orde en heeft
Joeantsjikai, de geniale ‘president’, de handen vol met het brengen van orde in den
chaos en het bijeenhouden zijner ‘vereenigde staten’. Een oogenblik kwam het gerucht
op, dat China ons in Indië te lijf zou gaan naar aanleiding van de Chineezenrelletjes
te Batavia en Soerabaya; maar dat dwaze gerucht verdween spoedig weêr en onze
Indische regeering, die met kracht die relletjes onderdrukte, zal weinig moeite hebben
om de rechtmatigheid van haar krachtig optreden aan te toonen. Ook in de Straits
zag men dezelfde tooneelen - dat is alvast een geruststelling voor ons, die anders
zouden te doen kunnen krijgen met het nieuwe Chineesche volksbewustzijn.
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Leestafel.
J.P. van Melle. De ‘Oude’ Jan Luyken. Rotterdam. J.M. Bredeé's
Boekhandel- en Uitgevers-Mij.
Dat Dr. Hylkema's bewering, eerst geuit in een Gids-artikel van 1904 en later bij een
bloemlezing uit Jan Luyken's werken nader omschreven, nl. dat deze dichter een
Spinozist, een vrijgeest en revolutionair zou geweest zijn, hartgrondig zou
tegengesproken worden, was te verwachten. En dat Ds. van Melle, men zou haast
zeggen par droit de naissance de rechte man was om deze tegenspraak uitdrukkelijk
en dus hoffelijk te doen hooren, blijkt uit zijn werkje. Immers in het eerste gedeelte
daarvan verhaalt hij hoe hij als het ware grootgebracht en opgevoed is met de
geestelijke gedachten, door Luyken sinds zijn bekeering zoo kwistig ons geboden in
zijn heerlijk-geëtste werken. Daardoor behoort hij zoo te zeggen tot de familie van
den geestelijken dichter, van wien nog sterker dan van elken dichter geldt, dat men
in zijn sfeer, zijn klimaat moet leven om zijn spraak te verstaan. Dit klimaat nu
teekent hij ons terecht als dat der mystiek. Nu is mystiek, zooals bekend, een sfeer
waarin de meest-uiteenloopende geestesrichtingen elkaar ontmoeten. Voor mij is de
mystiek een soort geestelijk asyl, waarin teedere gemoederen, gewond door de
ruwheid der wereld en de koudheid der systemen, genezing zoeken en vinden. Zoo
ontmoet men in de mystiek den pantheïst Spinoza, zoo goed als den intellectualist
Calvijn, waar deze laatste zegt ‘dat de natuur in vromen zin God kan genoemd
worden’ (bl. 14). Maar Jan Luyken's mystiek vertoont een anderen karaktertrek dan
van genoemden, en wel bepaald dien van Ruysbroek, Thomas à Kempis, Jacob
Böhme en Guido Gezelle, gelijk de schrijver met enkele citaten overtuigend aantoont.
Terwijl hij dit ten overvloede nog bewijst uit de brieven van Luyken.
In een Aanhangsel van 43 bladzijden wederlegt hij vervolgens, eer te uitvoerig
dan te beknopt, Dr. Hylkema's beweringen dat Luyken, evenals Spinoza, God en
Natuur zou vereenzelvigen, en aan de wonderen, bepaald aan die van het ons door
de heilige
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schrift overgeleverde leven van Jezus Christus, alle gezag zou ontkennen. M.i. is het
den schrijver volkomen gelukt aan te toonen dat de ‘oude’ Jan Luyken hieraan niet
heeft gedacht, en, hoewel geen kerksch man, gebleven is wat wij noemen: een positief,
bijbelsch christen, die een helder oog had niet voor de theorie maar voor de praktijk
der godzaligheid, en daarvan soms heerlijk zong in zijn symbolisch-mystische poëzie,
soms, niet altijd.
En hier raak ik aan de grens mijner oprechte ingenomenheid met dit boekje. Dat
hierin ‘de kritiek der bewondering’ aan het woord is, doet goed, doch dat die steeds
aan het woord is, werkt soms vermoeiend. Zeker, de schrijver geeft toe dat Jan Luyken
veel zijner versjes ‘zonder eenige schade voor zijn roem of onze verkwikking,
achterwege had kunnen laten’ (bl. 55). Doch geeft dan geen enkel proefje van die
mislukte poëzie. Was Jan Luyken niet alleen verdedigd tegen Dr. Hylkema's
misvatting, maar meer objectief geteekend, dit werkje zou er bij gewonnen hebben;
was Jan Luyken meer gezet in den lijst van zijn tijd het foutieve in Dr. Hylkema's
beschouwing zou vanzelf gebleken zijn. Dan hadden we zeker ook gehoord dat
Luyken sympathiseerde met John Bunyan, wiens ‘Heylighen Oorlogh’ hij reeds in
1685 sierde met zijn etsen. Ook dat ‘zijn tijdgenooten, die zoo geneigd waren aan
libertijnen Spinozistische gevoelens te laste te leggen, nooit Luyken van Spinozisme
hebben beschuldigd’, gelijk Prof. te Winkel in zijn Ontwikkelingsgang der
Nederlandsche Letterkunde opmerkt (II, 199).
Doch dit neemt de waarde van dit werkje niet weg. Juist nu de dichter Jan Luyken
weer in allerlei kringen meer gewaardeerd wordt, is het uitnemend dat op de
geestelijke schoonheid van zijn werk wordt gewezen, door iemand die congeniaal
dit geestelijke leven verstaat. Vooral door zijn citaten uit Jezus en de Ziel, het fijne
boeksken helaas niet opgenomen Sijthoff's schoone overdrukken van Luyken's
werken, is dit werkje zeer geschikt de liefde voor Luyken's poëzie te verlevendigen.
Immers indien vrome gevoelens als:
Ik zag de schoonheid en de zoetheid aller dingen
En sprak: wat zijt gij schoon! toen hoorde mijn gemoed:
Dat zijn wij ook, maar hij van wien wij 't al ontfingen,
Is duizendmaal zo schoon en duizendmaal zo zoet.
En dat zijt gij, mijn Lief! Zoude ik U niet begeeren?
Is hier een Lelieblad op aard' zo blank en fijn,
Wat moet, ô eeuwig Goed, ô aller dingen Heere,
Wat moet de witheid van Uw zuiverheid dan zijn!

en als dat aandoenlijk-innige:
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Ach vriend'lijk aangezicht des Heeren!
Hebt gij de gantse kreatuur
Gelijk vergeeten deezer uur,
Om u alleen tot mij te keeren?
Ach vriendelijke levensblik!
Het is mij nu, ô mijn beminden!
Als was 'er nergens iets te vinden,
Als was 'er niets als gij en ik,

niet slechts gewaardeerd worden als zuivere poëzie, maar ook worden opgenomen
in het volksbezit en worden omgezet in volkskracht, zal dit onze geheele geestelijke
atmosfeer ten goede komen.
G.F.H.
Karel van de Woestijne. Kunst en Geest in Vlaanderen. Bussum. C.A.J.
van Dishoeck. 1911.
De bundel der hier uit verschillende tijdschriften bijeenverzamelde opstellen, is
belangrijk èn door vorm èn door inhoud.
Het is voor ons, die, hoezeer ons verwant voelend aan de Vlamingen en hen
bewonderend, toch wat vreemd tegen hen aankijken, geen klein genot eens na te
gaan hoe een Vlaming hen aanschouwt. Al vergeten we dus niet die kranig geëtste
Twintig Vlaamsche Koppen van Verriest, deze uitvoerige beschouwingen van Karel
van de Woestijne doen ons wat meer zien van dat jonge, gloedvolle leven dier
Vlaamsche kunstenaars. Om den inhoud reeds is dus deze bundel ons welkom. Welk
een genot deze in den toon der geestdriftige bewondering geschreven beschouwing
te lezen over Albijn van den Abeele, den prozaschrijver en schilder van Sinte
Martens-Laethem, in wien de gouwe, waardoor de gladde Leie stroomt, is als
gepersonificeerd; over Emile Verhaeren, den hoewel fransch-schrijvenden,
ras-Vlaming-blijvenden dichter van het einde der negentiende eeuw, sensuëel en
mystiek aangelegd als alle Vlamingen, maar bovenal een bizonder mensch; over
George Minne, den Gentschen beeldhouwer...en over elken volgenden kunstenaar,
in wien telkens hij ‘den levenswijze’ (bl. 131) bewondert. Toch niet te uitbundig?
Och ja, voor onzen meer nuchteren aard, misschien ruim geestdriftig, wellicht soms
te veel in den superlatief - doch dit vormt aan den anderen kant weer het prettige van
dezen bundel. Wij zijn nu eenmaal niet zoo luidruchtig; van een ander echter is dit
wel aardig te zien, vooral daar het hier zoo innig gemeend is. Vooral om den vorm
ook waardeeren we dezen bundel. Liet de ruimte, hier ter beschikking, het toe, hoe
gaarne schreef ik uit
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het eerste opstel de prachtige bladzijden af, waarin het Leie-landschap wordt
geschilderd, ‘lekker in de verf’ zou een schilder zeggen. Of de bladzijden waarin
onderscheid wordt gemaakt tusschen realisme en werkelijkheid in de kunst (bl. 134).
Ja, soms wordt ons de woordenstroom te machtig en zoeken we tevergeefs den uitweg
uit één' anderhalve bladzijde langen zin (bl. 160/2), soms glimlachen we ook als deze
nieuwerwetsche rhetoriek ons wat ruim druk rumoert - doch dit neemt niet weg dat
we toch blijven genieten van dit belangrijk werk. Zoodat we met blijdschap onder
titel zien vermeld dat dit is de Eerste Bundel Opstellen, en we ons reeds verheugen
op den volgenden.
G.F.H.
G.J.A. Jonker. Hoog en Laag. Een viertal preeken. Nijmegen. Firma ten
Hoet. 1911.
De preeken die voor ons liggen zijn binnen 't verloop van één maand te Utrecht
gehouden en leggen een zeer gunstig getuigenis af van de degelijkheid en het talent
des predikers. Zij vormen niet bepaald een reeks, maar toonen toch dat de schrijver
zich in die weken in dezelfde gedachtensfeer bleef bewegen. De inhoud der drie
eerste stukken is saamgevat in de voorafspraak van het vierde. De titel hoog en laag
geeft den indruk weer dien de spreker wil wekken: de hoogten en de laagten van het
leven met God, òf wilt gij beter: de hooge God die den mensch uit de laagte tot zich
opheft. Hoeveel spanning, hoeveel heerlijkheid hierin ligt, het is in niet klassieken
maar zeer sprekenden stijl met tal van voorbeelden, meestal treffend, soms wat
opzichtig, tot hoorder en lezer gebracht. Vooral tegen onechte vroomheid,
namaak-vroomheid keert de schrijver de scherpste kanten van zijn vernuft. Het werkje
toont dat men wel degelijk nog kanselwerk ten onzent tot de litteratuur mag rekenen.
l.S.
Dr. A.J. de Sopper. Leven. Utrecht. G.J.A. Ruys. 1912.
Eindigde ik mijn vorige aankondiging met den lof over preeken die den schrijver als
man van talent doen kennen, waarlijk niet minder komt deze lof toe aan den
Amsterdamschen prediker die in deze zes stukken preekwerk geleverd heeft van een
zoo zuiver gehalte als ik in langen tijd niet onder de oogen kreeg. Hier is een man
aan het woord die niet het oude evangelie in een nieuw pakje steekt, maar een geheel
modern mensch van denken en gevoelen, tot wien in de sfeer van onzen tijd het
evangelie komt en die het zijn tijdgenooten brengt. Titel en motto van den bundel
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spreken van leven, en er is inderdaad een sterke levenskracht in. Ook waar men speurt
dat de schrijver aan wijsgeerig doordenken gewoon is, wordt hij nooit abstract, maar
staat in de volle werkelijkheid van het leven. Ik zal de titels der stukken niet
opsommen: er zijn lezers die de voorkeur zullen geven aan de eenvoudige en innige
meditatie verzoening, anderen aan de treffende tegenstelling uitgewerkt in het stuk:
in de plaats van God.
Wij hopen den schrijver nog dikwijls te ontmoeten, ook in dit genre. Zijn
wijsgeerige studiën over de kennisleer, zijn litteraire over de romantiek, komen nooit
storend om den hoek kijken, leveren in 't geheel geen opsiering; zij hebben zijn geest
gevormd om te schrijven als hij hier deed.
l.S.
Laurens van der Waals. Een Verzenboek. Haarlem. J.W. Boissevain &
Co. 1911.
Een van de kleinere gedichten uit dezen bundel, welks grootste deel aan getrouwe
lezers onzer tijdschriften reeds bekend kan zijn, begint met de volgende regels:
Zachtjes, zachtjes regent het.
Zachtjes zachtjes en gestadig;
En ik merk hoe ik misdadig
Treurigheid omzet in pret

Welluidend is - in den laatsten regel met zijn valsch accent en zijn ongewenscht rijm
- deze strofe niet, maar ze is wel juist. Er is in dezen bundel vrij wat leed in den
spotzieken glimlach der herinnering als een scherts behandeld, spelenderwijze zóó
verteld alsof de dichter zich zelven niet te ernstig wilde nemen. Mij komen die
liederen niet als de bestgeslaagde voor. Ik gevoel meer waardeering voor van der
Waals, als hij rustig en zorgvuldig teekent: een witgejurkt meisje op een helgroen
weivlak, een droomend schijndood stadje in 't middaglicht, dan wanneer hij vlug bij
't slordige af in drie vlugge lijnen een indruk schetst. Zou wellicht zulk doezelig
teekenen van eene vage, vluchtige stemming nòg grooter zorg en nog maar
kieskeurigheid in woord en klanken eischen dan de ‘geacheveerde’ tafreeltjes?
K.K.
Albert Vogel. Het Japansch tooneel. IJsselstein. Eerste Nederl. B.C. en A
drukkerij 1911.
De Heer Albert Vogel, die eenige jaren geleden in de gelegenheid is geweest om
tijdens een bezoek aan Japan de Japansche tooneelwereld zeer van nabij te
bestudeeren, heeft in een fraai geïl-
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lustreerd en zorgvuldig uitgegeven boekwerk zijne daarbij opgedane indrukken
verwerkt tot eene omvangrijke verhandeling. Hij geeft daarin vooreerst eene
historische schets van de ontwikkeling van het drama, daarna eenige fragmenten van
vertaling uit de tragische en comische literatuur en eindigt met een beschrijving van
hetgeen hij zelf heeft gezien, in de voornaamste plaats de vertooning van ‘de
Dorps-school’, het stuk dat hij zoowel door Reinhardt's gezelschap te Berlijn, als
vroeger door de Japanners te Kyato had zien spelen.
Het spreekt van zelf, dat vooral dit laatste gedeelte van Albert Vogel's boek
aandacht verdient. Vrij van de zeer knellende kluisters die hem hinderen en
belemmeren in de theoretische en historische uiteenzetting van het eerste, grootendeels
op compilatie berustende deel, kan de declamator in die laatste bladzijden zich zelven
geven: met klemmende en overtuigende woorden roemt hij daar de zeldzame
mimetische talenten der Japansche acteurs, levendig schildert hij het aangrijpende
karakter der vertooning en door zeer lezenswaardige bijzonderheden licht hij de
beteekenis van het tooneel in de hedendaagsche Japansche wereld toe.
K.K.
Het boek der Sonnetten. Nederlandsche sonnetten van de zestiende eeuw
tot Jacques Perk, uitgekozen enz. door A.T.A. Heijting. den Haag. Dickhoff
1911.
Ofschoon ik niet bereid zou zijn, met den verzamelaar te verklaren dat inderdaad
deze bundel ‘zeshonderd fraaie sonnetten’ bevat, en ik mij zelf niet geheel bevoegd
acht om te beslissen of de Heer Heijting in zijne keus altijd even gelukkig is geweest,
gevoel ik toch alle vrijmoedigheid om de samenstelling van dit boek een goed werk
te noemen. Niet ieder onzer is in staat om zoo van alle kanten de stof bijeen te brengen
tot opbouw van eene geschiedenis van het Nederlandsche Sonnet. Het is een genotrijke
en leerrijke taak, rustig, en van tijd tot tijd voorgelicht door de aanteekeningen van
den Heer Heijting de ontwikkelingshistorie van het Nederlandsche sonnet, van
Coornhert af tot Schaepman toe, na te gaan en aan de lenigheid, de volheid en de
klankschakeering der gedichten de wisselende bekwaamheid onzer dichters te toetsen.
Wie dat doet kan zeker ook uit Heijting's inleiding veel leeren, al zal zijne
erkentelijkheid hem niet doen voorbij zien dat dat deze inleiding, althans waar zij
de Italiaansche en Fransche sonnetkunst behandelt, een en al te compilatorisch
karakter heeft, en met niet zeer groote zorg is gesteld.
K.K.
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Joh. W.A. Naber. Onze vorstinnen uit het huis van Oranje-Nassau. 2 deelen.
2de druk. Haarlem. Tjeenk Willink, 1911.
In twee handige deeltjes verzamelde de schrijfster opnieuw de levensbeelden van
onze Oranje-vorstinnen; het eerste deeltje omvat thans die van de oudere Oranje-linie,
het tweede die van de linie Nassau-Dietz. De ‘veel vermeerderde en verbeterde’ druk
zal zeker een goed onthaal vinden bij het publiek, dat de eerste uitgave dezer werkelijk
treffende, eenvoudig gestelde verhalen zoo goed heeft ontvangen.
P.J.B.
Mr. W.H. de Beaufort. Nieuwe geschiedkundige opstellen. 2 dl.
Amsterdam. Van Kampen, 1911.
De twee nieuwe bundels, die de bekende, in hoogeren zin populaire schrijver over
belangrijke feiten in onze geschiedenis ons aanbiedt, zijn wederom in hoofdzaak
samengesteld uit herdrukken van in verschillende tijdschriften verschenen opstellen.
Ongedrukt waren een rede over Constantijn Huygens en een studie over de
Katholieken in de laatste jaren der Republiek. Met veel genoegen zal men een en
ander lezen en herlezen: de smaakvolle vorm zoowel als de welgekozen inhoud zal
vele lezers trekken.
P.J.B.
Joh. H. Been. Historische fragmenten. 's Gravenhage. Bredée, 1911.
De heer Been weet niet alleen uit de geschiedenis van Den Briel maar ook uit onze
algemeene vaderlandsche historie allerlei interessants bijeen te brengen en daaruit
aangenaam leesbare artikelen samen te stellen, die bewijs geven van meer dan gewone
bekendheid met het glorie-tijdperk van ons volk. Wie in geschiedenis belangstelt,
vindt hier veel van zijn gading en zal zich de lectuur van dit boek niet beklagen.
P.J.B.
Dr. J.H. Holwerda. Nederland's vroegste geschiedenis in beeld.
Oudheidkundige platen-atlas. Amsterdam. Van Looy, 1912.
De nieuwe theorieën, door den bewerker elders uiteengezet, worden gesteund door
dezen uitnemend uitgevoerden platen-atlas met toelichting, waarin onze geschiedenis
tot den tijd der Merovingers in beeld wordt gebracht. Het geheel vormt een kort en
samenhangend historisch overzicht, waarin ook de jongste onder leiding van den
bewerker ondernomen opgravingen allerminst worden vergeten en met zijn
opvattingen toegelicht.
P.J.B.
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Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende boekwerken:
W. Pik, Nieuwe lectuur. Leesboek voor Hoogere Burgerscholen en Gymnasia,
3 dl. Groningen, P. Noordhoff. 1912.
F. Fokkens, De ontworpen reorganisatie van het bestuur in N.-I. 's-Gravenhage,
D.A. Daamen.
W. Zoethout, Taalonderwijs-hervorming in de lagere school. I. Beginsel en
richting. Amsterdam, W. Versluys, 1911.
Henri Zondervan, Nederland buiten Europa. Aardrijkskundige schets enz.
Groningen, J.B. Wolters, 1912.
Georges Hébert, Het handboek der kracht. Amsterdam, van Holkema en
Warendorf.
J.W. Gunning, De Medische Zending. Baarn, Hollandiadrukkerij.
M.W. de Visser, Het Buddhisme in Japan, id.
Henri Borel, De godsdienst van het oude China, id.
A. Hildesheim, Rekenen, id.
Veritas, Het dienstvak de militaire geneeskundige dienst der landmacht.
Rotterdam, Nijgh en Ditmar's Uitgeversmaatschappij.
E. Moresco, De wetgevende Raden in Britsch-Indië. 's-Gravenhage, Algemeene
Landsdrukkerij. 1911.
Dr. H.A. Janssen, Gezondheidsleer voor het leger. Amsterdam, S.L. van Looy.
1911.
H. Knippenberg, Verhalen. I, Een Kerstverhaal. Sittard, Bern. Claessens.
Pro en Contra, Droogmaking der Zuiderzee: A.A. Beekman en B.J. Gelder;
Dierlijk Magnetisme, H. de Fremery en Is. Zeehandelaar Hzn. Schoolvorming:
Lezen door L.C.T. Bigot en Kennis der Natuur door E. Heimans. Uit Zenuwen Zieleleven: Alcoholisme, Tuberculose, Syphilis door Joh. H. van Breukelen;
De Ontwikkelingsgeschiedenis van de Zedelijkheid; De aflaten door Nicholas
Wiseman. Baarn, Hollandia-Drukkerij. 1911.
Nijhoff's Index. 's-Gravenhage, M. Nijhoff. 1912.
Tooneelbibliotheek: Herman Heyermans, Beschuit met Muisjes; De Opgaande
Zon.
Algemeen verklarend Woordenboek 5e druk van Kramers Al. Kunstwoordentolk
door H. Zondervan. Gouda, G.B.v. Goor en Zonen.
Johan de Meester. Geertje. Tweede druk. Bussum, Van Dishoeck.
Prof. Dr. A. Cramer. Puberteit en School. Vert. A.J. Schreuder. Groningen, P.
Noordhoff, 1912.
Prof. Edw. Anwyl. De keltische godsdienst in den vóor-christelijken tijd. Groote
godsdiensten. I, 10. Baarn, Hollandia-Drukkerij. 1911.
Dr. W.H. Denier van der Gon. Een jaar arbeiden aan ons-zelf. 's Gravenhage,
F.J. van Paasschen. 1911.
Mr. A. Neytzell de Wilde, Een en ander omtrent den welvaartstoestand der
inlandsche bevolking enz. Weltevreden, N.V. Boekh. Visser & Co. 1911.
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Religieuse indrukken. Bewaarde geloofs- en levenswoorden van J.A. Böhringer
door A.M. Amsterdam, van Holkema en Warendorf. 1911.
J. Eigenhuis, Zelfkennis. 's Gravenhage, F.J. van Paasschen. 1911.
L.D. Stoel, Nieuw Hebreeuwsch op de universiteit. Zutfen, J. Nijkamp, 1911.
H.N. de Fremery, De gave der gezondmaking. Bussum, C.A.J. van Dishoeck.
1911.
M. Noordtzij, Babylonische Psalmen in vergelijking met die des Ouden
Testaments. Rede aan de Theologische School te Kampen. Kampen, J.H. Kok.
1911.
Bernard Shaw's tooneelwerken bewerkt door Willem Sonius. 9 deeltjes.
Amsterdam, Erven Martin G. Cohen.
Dr. J.H. Gunning J.Hzn., God Beveelt. 's-Gravenhage, D.A. Daamen. 1912.
C. Gerretson, Prolegomena der Sociologie. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink en
Zoon.
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De opkomenden.
Fragmenten uit ‘het Rootland’, roman uit het Vlaamsche volksleven.
Door René de Clercq.
I. Op 't kleine Hof.
Warden Valke van de Vliekaarthoeve, beneden zijn stand getrouwd met Stina, een
dochter uit de herberg ‘Het Brusselken’, betrekt nog steeds een kleine hofstede, niet
ver van zijn ouden thuis. Aanvankelijk leed hij veel last om met zijn talrijk gezin
door de wereld te sporelen. Na jaar en dag komt hij op. Zijn oudste zoon, Jozef, bij
de nonkels en tante opgekweekt, studeert uit hun beurs voor priester en gaat weldra
in het zwarte. Ook zijn andere gasten worden groot. Met zijn krachtig, kranig kroost
groeit de brave boer stilaan zijn doeningsken uit. Reeds dient de veertienjarige Karel
als poester1) op de Vliekaart. Thans wou oomken Mandus, groenselier en
melkverkooper, de nog ter schoolgaande Elze te zijnent hebben, als hulp bij zijn
zwak vrouwken en ziekelijk kind. Met zijn broeder Joost, den Vliekaartboer, begeeft
hij er zich heen....

1) Koewachter.
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Toen ze, Wardens veie vruchten doorgewandeld, in den bloeienden boomgaard
geraakten, was Mandus niet weinig verbaasd, daar, tegen de haag, een bruine merrei
te zien draven met haar veulen er naast.
- Sei dan! riep hij uit. Is de grijze hier weg?
- Nee, neen z', zei Joost. Warden heeft onlangs zijn gebruik vermeerderd met land
van Fevers. Nu houdt hij twee werkpeerden. De bruine is gekachteld, een week nadat
hij ze gekocht had.
De boer was hen gewaar geworden en kwam tegen.
- Sakkevan, broere, ge geneert gij u niet meer!
- Daar is verandering, he! lachte Warden. Ja, man, we moeten nog al vereuveren1).
De gasten beginnen nog maar groot te worden.
En gelijk ze langs den gevel van het huis op het hof traden,
- Kijk zie, juichte de vroolijke landman. Hier zijn mijn kerels aan den gang.
Waarachtig, het was de moeite weerd.
Een voer roggen-stroo laadden ze bij de schuur. Doch het leek geen arbeid of
karwei. Zot, vlug, handig en grappig, wrochten ze al stoeiend en lachmarktend, dubbel
optassend in halven tijd. Beneden stonden Mark en Lieve, en schoten overhands, op
hun blinkende vork, de goudglanzige, ritselende bundels toe. Rik daarboven pakte
aan, schikte recht en rap. Hij had het danig druk want krullebol Joost wilde volstrekt
helpen en liep hem gestadig tusschen de beenen. Eenige stappen nader lag vet
Janneken met een rood poetse2) te spelen op den messing, vlak in de blakerende zon.
- Weer u, Lieve, riep Mark, een felgebeenderde, rale kapoen. We gaan hem doen
zweeten.
De kriekroode deern wreef een paar waaiende bruine lokken van voor haar sierlijk
wipneusje en brandenddonker oogen.
- Wacht, zei ze. Hij zal het gaan weten.

1) Verbeteren.
2) Kalf.
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En plaagziek spiesden ze en gooiden lijvelijk op, gesnarig, zoo zeer en zoo snel ze
konden; en wachtten niet noch losten malkander af, maar staken toe tegelijk, soms
twee bundels teenegader, een op den greep en een ander bij den band in de vuist.
- Het zijn geirnde1) leeuwen! meende Mandus.
- Echt ras, betuigde de vader preusch; en zijn broeders in zijn woning leidend,
deed hij hun uiteen hoe hij, zelfs in verlaan2) tijd, voortaan alles schoone schaveelen3)
kon, zonder vreemde hulp, bij zooverre dat Kardoen zelf, ziende dat hij hier op den
hoop liep, uit eigen beweging was achtergebleven.
- 't Is zijn geluk, verklaarde Warden. Hij trekt nu 's zomers mee met de franschmans,
voor 't groot geld.
Moeder Stina was eenvoudig en hartelijk als immer.
- Ge 'n moogt op mij niet letten, zei ze. Ik zorg voor ons zwijntjes, en een mensch
is er natuurlijk naar gekleed.
Joost bracht haar dadelijk op de hoogte van het verzoek.
- Elze? sprak Stina, overwegend en knikkend. Ge zoudt willen dat ze bij u inwoont,
Mandus, en wat helpt buiten haar schooluren? Het kind is rap en fel. Ik heb er niets
tegen als het haar goesting is.
- Tut, tut, tut, zei Warden. Ze zal er goed zijn. Ik zie geern mijn volk werken, van
jongsaf.
- Ze mag als ze wil, herhaalde de moeder. Ze is een boodschap gaan doen. We
zullen hooren als ze hier is.
- Best zoo, stemde Mandus in. Voor geen goed van de wereld hadde hij nichtje
een half uur te zijnent houden, tegen haren zin. Als ze kwam zou ze er zijn als kind
van den huize, dat wisten ze.
De boerin sneed boterhammen en noodigde haar zwagers uit om te vespereien. Ze
zouden juist aan tafel gaan, doch, donder en duivekater, wat een helsch lawaai ging
er daar buiten op! Het was een lachen, een schateren, een guichelen, een tieren, een
joelen zonder einde.

1) Echte.
2) Druk.
3) Schikken.
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- Wat is er gaande? kreet Stina, wijl haar mes uitschoot, thalvent het brood.
- Wat er gaande is? riep Warden. Wat er gaande is! Dat ze ginder zot worden, dat
is er gaande.
Met een snok aan de deur stormde hij op het hof.
Uit de keuken kon men het heele schouwspel gadeslaan.
Door het ongenadig dapper toeschieten, hadden ze Rik daar letterlijk overrompeld.
Onmogelijk hen bij te houden en voort de reken opeen te metselen. Het voer was
uitgeschoven, en de lading boven de wagenkas met eenen keer omgeklaaid en
neergebonsd, zoodat de bundels langs alle kanten op stapels lagen, scheef en bluts,
slap als een slons, met hun ruig gat of hun sleependen top omhooge. Midden die
kluchtige verwoesting, plat op zijn hurk, zat de oudste verbauwereerd en verborsteld
in zijn haar te scharten en halflachend leelijk rond te kijken. Onder zijn bereik klapte
Joost in zijn handen. Lieve en Mark beneden proestten, schreeuwden, gilden het uit,
en gek van leute, rollebolden weg en weer in het stroo. Zelfs Janneken stond te
roepen, en het kalf, mede opgesprongen, loeide luidkeels.
- Sakkersche jongens! dreigde Warden, zijn klakke neertrekkend. Gaat gij het
allemaal verdemolieren1)? Allo, kleine bucht, van den wagen!
Met een ruk stond Joostjen op den grond.
- En gij daar, Mark en Lieve, ziet dat ge opgeeft zoo 't behoort. Is 't verstaan?...
Een stilte als des doods. Het was te zien dat vader Warden ontzag had in zijn volk.
Zonder spreken of oploeren, als bij tooverslag, hervatten ze gelijkelijk hun arbeid,
flink als daareven en vlijtig evenzeer, doch ernstig ditmaal en met orde, zoodat ze
in de keuken schier nog niet gedaan hadden met eten, of het wagenvoer prijkte al
hooggeladen, vast als een gouden berg, en de jongens, rood lijk een vuur, kwamen
zwijgend binnen en trokken naar hun plaats.

1) Vernielen.
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Plezierig was het om dien appetijt te zien en de knappende witte tanden.
De nonkels en vader hielden er het oog op en alle drie dachten ze: Laat die maar
los; ze mogen voor peerdewerk staan, ze gaan er nog door....
Klapperdeklap!
Lichte, veerkrachtige stapjes op den dorpel.
Dat was Elsje.
- Dag vader, dag moeder, nonkel Joost, nonkel Mandus! klonk haar bevallig klaar
stemmeken, en nettekens, pertig met haar kort jurkje en lange zwarte kousen, voetvast
in haar kortaangeslagen breedleerige kloefkens1), liep het meisje gezwind en
ongegeneerd van den een naar den ander, en deelde, ferm, klinkende handplakken
uit.
Een mooi, mooi ding! Zwierig van bouw, straalblauwoogig met breede bruine
brauwen, schelmsche bleuzerkens, en overvloedig saamgevlochten haar. Jammer dat
het niet rijkelijk openvloeide om dien melkwitten hals en fijntig fiksche schoudertjes.
In éen wip zat ze voor haar koffiekom.
- Elsje, vroeg Mandus nu, zijn oogen wijdopentrekkend, zoudt ge te onzent willen
wonen?
Gaan wonen, te nonkels, op de plaats!...
Het meisje keek op naar oomken, vonkeblikte, luisterde ongeloovig.
Haar zuster en broeders bezagen elkander.
- Zoudt ge willen, voor een tijdeken; bij tante Barbe en Toniatje?
Elsje liet haar boterham vallen, vloog naar moeder, sloeg haar arm om haar heen,
en, fleemend, fluisterde iets in haar oor.
- Of het waar is? zei Stina monkelend. Zeker is 't waar.
- En mag ik? mag ik?
Ze danste van ongeduld.
- Op éen conditie: Dat ge braaf zijt; en dat we geen klachten hooren.

1) Klompen.
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Het spartelding stond al te draaien voor nonkel. Die snapte ze op zijn knie.
- Ge hebt daar nog gezeten, he, kleine deugniete?
Allebei lachten, schaterden.
- Jamaar, sprak vader ernstig, het is geen lachspel. 't Is om te werken dat ze meêgaat.
- Om de melk uit te voeren, voor en achter de school. Zult ge dat kunnen, kind?
vroeg nonkel Joost.
- Wel ja 'k, zeker.
- Zijt ge niet vervaard van de honden?
- Van de honden? Ik ben van ons peerden niet schuw.
- Stout is ze genoeg, zei Stina. Als ze maar haar school niet verlet.
- Daarvoor zullen we zorgen... beloofde haar zwager. En als ze goed haar best
doet bij de nonnekens en bij ons, krijgt ze te kermis een schoon, schoon nieuw kleed.
- Een blauw, he nonkel, een blauw? juichte het meisje, die geen honger meer
voelde, puur van blijdschap.
Een kwartuur later dankte Mandus de familie en ging voor met nichtjes goed in
een witten handdoek geknoopt. Elsje, die den ijdelen paander droeg, hippelde en
trippelde, niet wetend waar ze het had van welgezindheid. Ze kreeg een kruisken en
een kus van vader en moeder, riep ‘goendag’ naar Lieve en de broers, en weg was
ze tusschen haar nonkels.
- 't Is een nieuwsken1), mompelde haar zuster.
- Een nieuwsken? sprak Stina, die, met de hand voor het gezicht, door de
zonbekletterde ruiten haar kind bleef nastaren. Daar zit een hert in, zeg het alzoo.

II. De scherminkeling.
De dorpen hebben scherminkeling of ketelmuziek gehouden voor den jongen dokter,
die het niet verdiende. Twee nachten reeds. De derde zal de ergste zijn. Warden

1) Nieuwigheid, die niet lang zal duren.
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bestraft Karel en Mark, welke aan dat nachtlawaai hebben deelgenomen; en 's avonds
zijn ronde doende om af te loeren of er geen onraad heerscht, vindt hij zijnen Rik
aan het vrijen met Maaiken, de dochter van Kardoen, zijn gewezen boever...1).
Was het om zich te oefenen dat Karel Volke zoo duchtig zijn zweep liet knallen in
het verst van de Vliekaart afgelegen weide?... Op het hoogste der groene glooiing,
in de schaduw der reusachtig breede populieren, wier schitterkruinen in kracht van
vollen vorm onroerbaar hingen, ofschoon al hun blaren goudgeluwden in het licht,
stond hij daar trotsch als een jonge prins in een heerlijk herkende rijk. Bij zijn ooge
en macht lagen verspreid de bonte, zwarte, roode koeien en kalveren, onbewegelijk
schoon als gekapt. En dichte dicht, haast over hun koppen, liet hij uit louter lust zijn
djakke2) zoeven hooger en hooger op, dat ze slangeslingerde forsch in het ronde, en
klikkend, klakkend, helmde heinde en ver over de vlakte. Dan, wijl zijn arm gloeide
van het uitzwieren der zware zweep, ging hij neerzitten aan den voet van een boom,
rustig en preusch in den golvenden nagalm van het luid geluid.
Alzoo hij nu uitkeek, diepe voor zich, zag hij beneden een man de balie uitheffen,
toeleggen en langzaam den meersch opkomen. Hij hield den lommerkant en, naderend,
groeide uit den grond. Plotseling aan zijn stap en klakke3) verkende de knaap zijn
vader. IJlings sprong hij op, doch hield zich aan zijn boomstam, stijf en fiks, als een
schildwacht voor zijn overste.
Warden ging traagzaam zijn eigenste zwee4), recht op hem af.
- Wat hebt ge daar in uw hand, kadee? Vroeg hij.
De jongen keek dwaas op.
- He, een djakke vader.

1)
2)
3)
4)

Paardeknecht.
Zweep.
Pet.
Gang.
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- En waartoe dient die djakke?
- Om... om te kletsen achter de koeien of op de karre.
Hij las iets in vaders vlamgele oogen dat hem heelegaar uit zijn lood sloeg.
- En gister avond, vriendje, wat hebt ge gister avond verricht met die dwaze djakke?
- O niets, vader, niets.
Karel beefde en in zijn angst liet hij zijn zweep op het grasveld glijen.
- Niets? gij gloeiende ezel! Ik weet wat ge uitgevoerd hebt. En dit is uw betaling,
daar!
Oei! Was me dat een handgift! Een oorveeg, die sterren deed stuiven. Noch hield
het op met éene; het regende zulke aaikens en streelkens van Wardens onzachte
klakkers; en rechts en links vielen ze, en goed verdeeld, dat beide kaken gloeiden en
de eene de ander niets te benijden had.
- Asjeblief, vader, vaderken lief, ik zal het nooit meer doen, kermde de jongen.
- Waarom hebt ge 't gedaan, stommerik? riep de vertoornde, en gaf hem nog een
laatste saverlette1).
- Stant Vereecke heeft ons opgemaakt, mij en Mark..
- Mark, zegt ge!
- 't Is zeker, 't is zeker dat het ons schuld niet is. Heel de knok2) was er.
- En Rik?
- Rik niet.
- 't Is wel, vogel. Pas op nu: een naasten keer zal het zoo gemakkelijk niet gaan.
Bij die waarschuwing liet boer Valke zijn welbeminden welgekastijden zoon aan
allerlei stichtende overwegingen over, en zonder hem nog een blik te verwaardigen,
keerde traagzaam naar huis, op zoek naar den anderen plichtige.
Mark, die precies de hennen geroofd had op den dilte3)

1) Kaakslag.
2) Wijk, hoek.
3) Soort hooizolder.
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en in de schuur, schoof voorzichtig langs de stalling met zijn vondst in zijn klakke.
- Zet die eieren neer, klonk het, en kom hier.
De zoon gehoorzaamde met den dop1). Schaars echter was hij onder het bereik van
vaders jeukende knuisten, of zonder dreigen of verwijt, lap! ging het langs zijn oor
alhier, en lap! langs zijn oor aldaar, en daar was geen tijd om de ellebogen op te
steken, in éen drift sloeg Warden door, tot zijn hand er van tintelde.
- Steitniet2), ik zal u leeren scherminkelen.
Mark zag paars en blauw. De waterlanders wilden uit. Doch hij bedwong zich,
nijdig.
- Ik zou nu wat schreemen3), groote loei4), spotte de vader. Dat zal schoone zijn!
Gauw, raap uw klakke op en marsch in de keuken!
De gast liet het zich geen tweemaal gezeggen, en weg was hij met het gevondene
en gekregene, blij nog toe dat zijn zaak zonder getuigen was afgeloopen.
Kort voor de schemering hing de hooge teerblauwe lucht vol wild uitrafelende
wolkgedaanten. Dun, groot, bleekros, streefden ze naar het Westen toe; en daar waren
waaiende vlaggen, bazuinen, reuzenstrijders, en steigerende paarden. Diep ginds,
waar de zon was ondergegaan, keerde alles tot donkeren vrede, en tusschen lange,
logge, grauwe en zwarte balken en strepen, lag rustig, een purperen visch.
Alhoewel hij afdoende reden had om dien nacht zeker te zijn van zijn gasten, deed
Warden Valke toch een kleine ronde om af te loeren of er geen onraad heerschte. Op
de nauwe wegelingen om zijn hof ontmoette hij voortdurend groote venten en jonge
kereltjes, die elkander van verre, ho! en heila! toeriepen, en, duister, denzelfden kant
optrokken. Kardoens rabauwen was hij nog niet gewaar geworden, en daar van hun
makkerschap voor zijn zonen

1)
2)
3)
4)

Onmiddellijk.
Deugniet.
Huilen.
Lummel.
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het meest te duchten viel, wandelde hij voort in de richting van hun huizeken.
De voortijds armoedige kortwoonst1) was door herstelling en het bijbouwen van
stalling en kotterijen in een redelijke doening herschapen. Achter de olmenhaag
blekte een striepken lands vol bloemen; en het was met een poortjen in.
Het venster van de weefkamer was opgeschoven; het getouw lag stil. Door het
raam keek Maaikens goedig fraaie koppeken, met het weelderig krullend zwarte
haar, als uit een donkere dubbellijst. Haar oogen straalden aanhoudend schuins-weg.
En kijk, daar stond Rik te pluizen aan een zonnebloem. Hij scheen iets te vertellen,
stil, stil, voor hun beidjes alleen.
O het zoete samenzijn van buurmeisje en buurjongen, waar vriendschap neiging
werd en neiging liefde, waar het eenvoudig schuchter woord spreekt over alledaagsche
uitwendige dingen, en de blijde, stoutere blik over het heimlijkste van het hart! Aan
de aanslagen van ruwen haat zou hij wel vreemd blijven, die zooveel liefelijks
omdroeg in zijn binnenst.
Wat zouden ze verschoten hebben, hadden ze geweten wie daar op hun trape
kwam2). Maar ze waren zoodanig in hun praatje verslonden dat ze vader Valke niet
bemerkten.
- Die snotneus vrijt ook al, bromde Warden, en dat moet nog loten.
Dan leutig-leuk: Die toch zal naar de plaats niet gaan; ik mag op mijn twee ooren
slapen.
En zonder van iets te gebaren, keerde hij op zijn stappen terug, en dacht aan Stina,...
toen ze nog jong was.

III. De Oogst.
Jozef, Wardens student, is in vakantie op de Vliekaart. Terwijl vader met eigen volk
zijn tarwe afpikt, vergezelt

1) Hut.
2) Betrapte.
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hij nonkel Joost op ronde om een werkploeg bij een te krijgen.
Blauw was de wolkenlooze lucht, heetblauw in de hoogste kappe1); doch de geweldige
daggloed bewoog er een wazig speierwerk voor, dat hij gedurig met stralen
doorpriemde en toewoef2) vanher uit een levende wemeling van zuivertonig
doorschijnende kleurspatten; striemen oranje, geel, vlamgeel, veel rein rijk roze,
schelfers ivoor, tikkelingen kalk, smaragd, vermiljoen, met kletsen goud en smeten
brons doorkleisterd, en overal, bij schittering van puur vuur, vonken van wijds en
zijds uitdansend waaierig sterrestof. Aldus prachtelijk befloersd spreidde en spraaide
het onaangeraakte azuur toch onbezouweld, en boven beide roerende hemels, de
wildverwige en de grootschblauwe, hield de zon haar heerlijk hof in zegevierende
almacht van wereldomruischend bronlicht.
De aarde, dankbaar, lachte op, verheugd te behooren tot dit rijk van glans. De
kerktorens en de daken van huizen en schuren schemelden in de warme stuwing,
zoodat schalieën, pannen en dekstroo, in het rappe spel der open nedergolvende
goudlaag, als het ware hun stoffelijkheid verloren, twijl3) de ziele zelf van den grond
door reuzige boomen uitsloeg, zoo hoog zij kon, en schaaierde4) en zong in alle toppen
en bladeren.
Ofschoon er geen wind woei, hadden de vruchten, haastiger groeiend en rijpend,
hun luchtigen wikkel. Om het nog gebleven droog vlas, geborgen hetzij in zwaarronde
geelgroenbruine schelven met blinkende stroomantels en scherptoegesnoerde
kapuitjes5), hetzij in vierkantiggegevelde bleekbekletste lange mijten, scheisterde6)
en schaterde thans een zotgroene klaver, vol maluwroze

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

Hoogste gewelf.
Toeweefde.
Terwijl.
Blonk.
Schelftopjes.
Schitterde.
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botten, sterk kantjoen1), aardblauwbloem2), en slappe roode kollen; of, maarrechts3)
uit den donkeren4), blijweerlichtte de geluwgroenigheid der jonge loofpartijen. Ook
de messeljoen5) was ingemend en van de hooge reilde6) rogge restten alleen nog hier
en daar de stekkige stijve stoppels.
Maar de meeste blootakkers waren omgesloofd, glommen met goudklompige
schellen op schellen, en blekten elders half verzand of versch malschbruin, kronkelig
opengesleept door den slingerenden oeselaar7). Veiig8) daarnaast glansden de
staalblauwgroene dikke kraakblaren, kroonende de uitbultende beeten, blauwendiger
nog de massa's ineengepreste woekerende suikerij; doch donkerst van al, en toch vol
blank en wiemeling, de grove groeze boven de veelbarmde aardappelvelden. Dit
alles laag, plat, met de verre meerschen vervagend tot effen strepen en vegen. Geen
zwijte9) lands echter of witsneeuwde daaruit reuzelde de haver in de belle, en de taaie
tarwe stond er pal met millioenen roode pijlen en pijken.
De boeren lagen met de kraweie. Terwijl menig krasselaar last had om een
werkploeg bijeen te krijgen - de pikkers10) waren betankt11) - deed Warden Valke zijn
oegst met eigen dapper volk. Gingen daar vader en zonen, vaardig in hun wilgen
klompen, lichte lijnwaden broeks, uitbuzend hemd en wijdschijvige ruigbiezen
hoeden. Tot thalvent hun schouders viel een bruine weldoende schaduw, welke
oprijzen zou en krimpen straks bij het bukken in de vrucht, zoodat nek, kaak en kin
weer

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Soort onkruid.
Korenbloem.
Ternauwernood.
De duisternis.
Een graansoort.
Rank en hoog.
Soort egge.
Vettig.
Groote uitgestrektheid.
Maaiers.
Moeilijk om krijgen.
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opgloeiden in de hitte, met bronzenden zwarten baard of jeugdig roze vleezen.
Spiernaakt vlamden hun spannende armen beneden de hemdsloof. Frisch en fraai
volgden Lieve en Elsje, de kortgerokte, blauwjakkige bindsters, die op moeders
zeggen halve mouwen hadden aangetrokken tegen de sleet, en uit meisjespreuschheid
hun gitten zonhoeden met kleurige strikken gesierd. Strijdlustig de eene als de andere!
Rap de pikken1) gehamerd en vlijmscherp gehaard op de platte bootscharre, een
wreef op den hardhouten haaksteel, dan rekewijs in gang.
Gelijk een veldheer schreed Warden rustig voor en schoer van rechts naar links
zijn breede schroode. Vast van zwaai sloeg hij ongenadig, dat het koren kreesch op
het koren, keerde na een tiental houwen op zijn stappen terug, en, den laatsten halm
afbliksemend, wond in zijn haak den zwaren pikkeling2) uit.
Achter hem boog Rik en joeg gevierig zijn fermen jaan3) over de bedden. Heeter
dan de dag bruischte het in zijn borst van ziedenden overmoed. Het zong daarbinnen
hoogvol op het gezinder van zijn alaam4) en de ruischende vlucht der stuivende stalen,
daar hij hieuw en kapte met dol plezier. Bijwijlen echter hield hij zich in, uit
edelkrachtig ondergeven, opdat zijn vader vóor hem niet voelen zou hoe zijn oudste
hem dicht op de hielen hakte. Dan snarig weer, sneed hij regelmatig door.
En nijdig om dat zeere5) pikken nog boven zijn macht, hardnekkig vocht Mark,
stenend, hijgend, tegen zweet en zwarigheid, pijn en zucht, fier telkens bij zijn voet
verzette op zelfgebaanden grond, en tenden het stuk, weerkeerend na de anderen,
monkelde naar de schoone leggen, geveld met eigen hand.
De meisjes hadden het even druk. Zij wrongen de ban-

1)
2)
3)
4)
5)

Zeis.
Hoopje gemaaid koren, ook legge en pikhoop genoemd.
Schroode, gaanderij,
Werkgerief.
Snel.
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den, bonden de hoopen, rood goud in geel goud, tot schoone gladde schooven, en
toedragend wierpen die, de auwen1) uitewaards, in dubbele stuikroten2), drie op de
gansche breedte.
Somwijlen, als ze elkaar bij het nedergooien ontmoetten, vermaande Lieve:
- Niet sleuren, hoor. Niet zeelen!3).
- Wat peins-de wel, jokte Elsje. Daar is meer te zanten4) achter u als achter mij.
Beide zusters schaterden het dan uit, repten armen en beenen om het rapst en,
onder het plagen, vergaten het zware pleien5).
Warden had zijn leute in zijn vlijtig vlugge gastjes. Hij vreesde alleen maar dat
ze zich zouden overwerken.
- Kinders, kunt ge 't uithouden? riep hij, binst6) dat hij zijn pikke wedde.
- Maar ja wij, juichte de jongste.
- 'k Wil zeggen, rust bijtijds. 't Is morgen op een nieuw.
Eenbarelijk7) ging de arbeid voort in onondoorbroken neerstigheid. Te noene8)
trokken zij naar huis, onder loodrecht zonnevuur door witopsmorenden brand,
zwijgend naast malkaar. Na kort getij9) en nog korter rust kwamen ze weer op het
veld en ieder der pikkers hernam zijnen jaan waar hij hem gelaten had. In den fellen
gloei schoot hun alm vol flikkeringen, die stralen uitkaatsten als door een mist. Doch
hoe het stoofde en stak, pikken maar altijd pikken en lijvelijk binden.
Boomen ver reeds lag het vol reken schooven die ze ten avond saam zouden
rechten, zestien bijeen, tot sterke

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

Aren.
Stuikreken.
Laten vallen.
Oprapen, lezen.
Zwoegen.
Terwijl.
Gestadig.
Middag.
Maaltijd.
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stuiken. Af en toe zwermde op den stoppel een bende dikke stroomusschen. Ze
wipten, tripten rond, pikten de uitgespeitte1) korrels in hun geluwzoomde bekken,
vochten, tjiepten, raasden, vlogen op, beetten neer, en aten al gulziger; tot almeteens,
roef! ze wegfladderden naar een ander stuk. De arbeiders gaven er geen acht op en
hoorden ternauwernood slechts nu en dan een triller van den leeuwerik die
tieretierelierde boven hun hoofd, onzichtbaar diep en hooger steeg, hooger, totdat
hij nierviel als een geschoten vogel, eer hij met een zwierigen boog ging heenzweven
over de klaverij, waar hij zijn nest had...
De schaduwbeelden der bukkende binksters schuinden al in dubbel lengte, toen
Elsje even oploerde, en, haar hand voor haar oogen houdend:
- Kijk, Lieve, zei ze, daar komt nonkel Joost met onzen Jozef.
Ze naderden snel. De neef, zoo groot als zijn oom, droeg, lijk een buitenstudent
zonder beslag, halfsleetsche kleederen, en een eenvoudigen boerenzonhoed, die zijn
gelaat overlommerde en zijn aschgrauw wollig knevelken, waarop hij toch zoo prat
liep, en dat hij welhaast zou mogen laten bij den barbier.
Zoodra Warden de komenden gewaar werd staakte hij een poos, en, gezeten op
zijnen pikhaak, hief zijn gezicht in de roode zon, benieuwd te hooren wat er aan de
hand was. Rik, eveneens poozend, trad dadelijk toe: Alleen Mark sloeg nog een paar
slagen, minder gejaagd nu, blij misschien om, door een kleinen voorsprong, straks
te beter zijnen kant te staan.
- Weet ge dat ge een felle meid wordt? prees oom, daar hij Elsje op haar blozende
kake tikte.
Ze lachte preuschgemoed.
- Voor 't moment heb ik ze noodiger als Mandus, sprak haar vader. Maar te naaste
week gaat ze weer dauweerd2).

1) Uitgespat.
2) Derwaarts.
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- Gij zijt de beste, knikte Joost, met uwen huishoud jong volk. Als ge 't van vreemde
menschen moet gedaan krijgen....
- 't Is iets tegenwoordig, zei Warden.
- Ik ben daar met Jozef op ronde geweest voor onzen oegst.
- Hij staat al ferm rijpe, had Rik gezien.
- Hewel, de eene is naar Frankrijk; de andere weeft verlaan om zijnen lap1) af; de
meesten zitten aan de Leye. Nolf komt met Ivo Bastiaens... dat 's al.
- Hoort ge 't, jongen? Nolf en Ivo! De dolste pikkers van de streek. Als het hier af
is, moet ge naar de Vliekaart.
Of het Rik aanstond! Hij zou een flikker geslagen hebben van welgezindheid.
Doch hij toomde zich in.
- 'k Zal mij weren, klonk het.
- Dubbel werken is dubbel betaald, zei Joost.
- Dat en wil ik niet, schudde zijn broeder. Als hij komt, komt hij gratis.
- Neen, neen, Warden; elk het zijne.
- Dan is 't voor uw drinkgeld, kerel! beloofde de goedgeluimde vader, met een
oolijk knipoogen naar Maaikens vrijer.
Nu dit afgehandeld was, volgde een prettig praten heen en weer. Jozef had er deugd
van. Hij zoude zich hier te lande, bij lieden van den ouden eed. Zoo geern hoorde
hij ze spreken in zoete taal en toon die onveranderlijke stille wijsheid, mengsel van
ondervinding, gezond verstand, overlevering en vroom geloof. Onbewust ontwikkelde
hij er de gave om de vele kennissen, welke hij thans bezat, door aardige beeldspraak
verstaanbaar aan den man te brengen. En hier, midden zijn famile, zoo los te kunnen
leven, dat was eerst een genot na het blokken op de bank!
- Zeg, Jozef, hebt ge geen goesting2) om in mijn plaats te staan? vroeg Mark.
- Met zijn meisjeshanden! smaalde Lieve. Hij zou ze kunnen blaren.

1) Weefstuk.
2) Lust.
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De student nam het ernstig op; niet als uitdaging noch als spot, maar als een schertsend
beroep op de kracht van het ras. Hij bekeek zijn handpalmen. Werkelijk, vergeleken
bij de verweerde knuisten van zijn broêrs, waren ze lijk boekskens bij hamers. Doch
hij was een zoon van Warden Valke, de oudste dan nog.
- Geef hier uw pikke, zei hij.
- Wat gaat ge doen?
- Kijken of ik kan.
- Eerst wedden.
- Toe, toe, 't zal wel gaan, zei Jozef, die niet wilde beginnen met zijn onhandigheid
te toonen in een simpelen kunstgreep. Pikken dat was het echte; daartoe was kracht
noodig en moed.
- Daar gaat hij, riep Rik. Hop, hardi!
- Goed inslaan, vermaande Warden. Geen lange stoppels.
De student hief op, hieuw toe. Dzing-rusch, stapaans, nijdig. En haal op haal.
Dzing-rusch, dzing-rusch.
- Niet slecht, oordeelde nonkel.
Vader monkelde:
- Waarachtig, hij heeft er den feem1) van.
En Jozef schreed door; slaan, almaar slaan, als een held.
- Ge zoudt nu moeten uw soetane2) aanhebben, gekscheerde Lieve.
Allen lachten, de pikker mee.
- Pas op uw schenen! waarschuwde Warden. Want hij begon uit te winden. 't Is
gevaarlijk met uw schoenen aan.
- Wilt ge mijn kloefen hebben? vroeg Mark.
Jozef schudde het hoofd. Nog een trek of drie en zijn legge rolde daar, schoone
geveld.
Bravo!
Elsje klapte in de handen.
- 'k En ben nog niet moe, beweerde de seminarist; en hij viel aan een verschen
pikkeling. Maar reeds bij

1) Slag, kennis.
2) Priesterkleed.
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den eersten haal schoot het in zijnen bovenarm: een krampachtig zinderen dat hem
stramde en lamde. Ai! Hij beet op zijn tanden, wou het niet opgeven. Ai!.. De pijn
werd heviger; het zweet barst hem uit.
- Savel1) er maar in! riep Rik.
En Warden: koeragie!
Doch Jozef liet zijn armen zakken... grataf2).
- Pikken is niets, bracht hij uit. Dat het van die bleinen3) niet ware!
Op dat lei4) leuk gezegde volgde een algemeene schaterlach.
- Schei maar uit, zei nonkel. 't Is al wel voor een leerling.
Mark liep bij. De student reikte hem zijn alm weer, en verlost, wribbelde zijn
handen, die inderdaad gloeiden en pinsten.
Alhoewel het hem niet ontging dat zijn broeders hoogtrotsch stonden op de kloekte
van hun lenig lijf, was hij geenszins afgunstig. Zijn kracht strekte over een ander
gebied.
- Komt, we gaan werken, beval Warden. Want het was tijdverlet genoeg.
Pikkers en bindsters hervatten hun arbeid, en met een opgewekt: stelt het goed!
trokken Joost en Jozef over den harden stoppel...
De zon scheen vlak in hun wezen met zachter nijgende glorie. Al de hemel woef
zich rozige sluiers voor, als in een kleurweerspiegelen van de ineenvloeiende
avondaarde. Luw wuifde een windeken. Het roerde de blinkende bladerharten van
de peinzende populieren, zonder hun kruinen te bewegen, wijl de wilgen toetrilden,
tuilrond.
En oom en neef gingen daar zonder spreken, in eigen kijken en denken.

1)
2)
3)
4)
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Joost volgde den ouden zonnegang en raakte door droevig mijmeren verre van hier.
Jozef hield zich vast aan het land. Zijn blikken wijlden over de wijde vlakte en,
jong, zwolgen in zalig geneuchte. Het licht dronk hij, de warme verf en het gerucht.
Het djakgeklak der verre poesters, het zwaar gebeurel der thoopegeleide1) koeien in
meerschen, draai en dreef, het klare gefluit van een zittende meerle, het ritselen der
haverbellen, tot het geluideloos verpoeren2) der zilverribbige grashalmen langs den
grachtkant, hij voelde het al komen over zijn hart.
Daar bemerkte hij twee peerdewachterkens3) achter elkander kwikwippen op het
vossigrosse tarwestuksken van Kardoen, den franschman. Het lag zoo djentig4)
gesloofd en gesleept5), in fijne kronkelkrullekens, getrokken als met liefde. Dat moest
Rik gedaan hebben. Hij zag hem, in een verloren uur, al wiegelend op zijnen oeselaar
rijden, schuifelen en wenken naar Maaiken aan het venster. Het doeningsken was
lief en de menschen deden zichtbaar geweld om vooruit te sporelen, want kijk! hun
stuiken stonden gemanteld tegen het weer. Ook wist Jozef dat Kardoen, met tijd van
betalen, een veerzeken6) gekocht had in zijnen thuis. Het docht hem dat ze stond te
peisteren7), ginder, aan den donkeren elskant.
Wat een spaarzaamheid, wat een vlijt en taai geduld in die opkomende
kortwoonders8) bij afbeulend werk en karigen kost! Wat een drift naar het land bij
de bonkige boeren, die door het zweet van hun aanschijn den eigendom der heeren
hadden vruchtbaar en goed gemaakt, en voor hun loon, aleens hun pachten verhoogd
kregen, en hun hoeve onderkropen... En als het dan welging, als
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God en de menschen meewilden, wat een krans van schoonheid, wat een teerheid
over die sterkte, en hoe heerlijk voor hem, priester, te mogen staan midden en voor
dat volk!
Jozef voelde zich groot, gedragen op dien grond. Nogmaals overschouwde hij
hem, daar hij, wijdvlakkig, in glorieuse roodwendigheid strekte en opvlamde naar
zonnelucht. En hij was blij om Vlaanderen, zijn taal, en de kracht zijner broeders.
En bovenal, hoogst in zijn liefde, zag hij, naast moeder in huis, Warden Valke, zijn
nederigen vader in het lichtlaaie veld, zwoegend en groeiend de eigene vruchten uit.
Stroomvol jubelde het in zijn ziel, en hij zei tot zich zelf, luid, als een die van zijn
liefste komt en zingen moet:
- De buiten is toch schoon, en moet aanstaan aan elkendeen die er met zorg en
eere aan zijn brood komt. Iedere oogst laat een aar in de kroon van het leven. Bezie
mijn vader, is er een koning zoo gelukkig als hij op zijn hoveken?
Joost bleef staan, fel ontroerd.
- Uw vader, sprak hij, dat is een koning!

IV. Onder den Wilgeboom.
Joost de Vliekaartboer, is verloofd met de jonge weduwe Breemeersch yan Meuledal.
Daardoor valt de Vliekaart wepel1). Warden, de werker, zal in triomf naar de ouderlijke
hofstede terugkeeren.....
Er ruischte staaldraadrechte en ruwrijke pletste2) op de wribbelende vruchten een
warme laatzomerregen. Aànhoudend, snel, leutig. Noch zwaardonker was de lucht,
noch gansch grauwgrijs. Striemen lichts scheurden van boven tot onder door wolk
en bui, en de ongeziene zon

1) Open.
2) Plaste.
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sloeg glans uit duizenden reesems droppen. Ineens woei het open omhoog. Het blauw
werd bloot, rees rein en diep boven de blankaanzwellende waterbergen, en wijl de
vlaag hier was uitgestroomd, speelde verder een prachtkleurige tintelklaarte door het
laagduister regengat. En daar sprong nu een zevenverwige speierboog breed en sterk
in den hemel.
Op den hoogen bulk1), uit den blinktopten graskant op, schaaierde de leniggetakte
smallanglooverige treurwilg. Haar kruin rond en gesloten. De groene, moegrauwe
en geelgezengde bladeren langs, vloeide een laag vuurlijm, en het droop machtig
schoon tallentwijge zilver goud en kristal, mat in de schaduw, doch felvonkelend,
schitterlaailevend in het volle zonfeest.
Onder het eigenste tooverdak, door natuur zelve opgetrokken, hadden van
verschillende zijden twee geliefden schuiling gezocht. IJlings uit het aardappelveld
gevlucht, had Rik zijn viertandigen krauwel diep in de aarde geslagen
zat nu plat neder, tegen den boomstam. Lief Maaiken ook was met haar
peisterveerzeken in het drooge getreden en, rechtstaande, hield het roodwitte beest
vast aan het leizeel.
Zijpelde er maar weinig water meer, door het bewogen gebalderte drong en
wriemelde het overvloedig licht, en, stoffelooze regen, zeeg in wemelende strepen,
vlekken, kringetjes, op den groenen grasgrond, de bruine kertelschors, flank hals en
kop van weidende Bonte, het zwarte haar en den jakrug van het meisje, en Riks flink
opstarend rozige wezen. En zoo stil, stil was het in hun heerlijken vrijdom. Afen aan
slechts een fijne plits van een fijnen drop, die lang bengelde eer hij neerviel als het
lijze woord van hun lippen.
Luttel spraken ze in het eerst. Een roep, een scherts, een lach, een wenk. Doch
langzamerhand gingen de gapingen toe, en hun vroolijk vrijersgekout werd
dichtgeweven van doorloopenden gouddraad en bloemen, blijroode en blijblauwe
van liefde en innigheid. En Maaiken, voetje voor voetje meeverterdend2), naarmate
haar veerzeken met malsche muil in het versche voeder beet en kopopbeurend
langkakig

1) Hooggelegen land.
2) Tredend.
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kauwde en voortgraasde weder, begon te vertellen van alles en nog, zoo eenvoudig
zoete, dat Rik met zijn ellebogen op zijn knieën en zijn hoofd op de steunende vuisten,
bleef toehorken met stralend gezicht.
Ze was zoo tevree, zei ze. De oogst was af en schoone geweest; en hij gaf veel;
haar broêrs deden hun best op het veld en in de fabriek; thuis kreeg moeder al een
beetje hulp van de jongste zusters; en vader en Meet zouden algauw weerkomen,
van diep uit Vrankrijk, met hun beurze vol klinkende munt.
Ze verlangde zoo; want al trokken ze allemaal geern aan een zeel, de menage droei
lastig zonder hoofd. Maar als vader daar was, zou niemand meer pronken of zijn
neus opsteken, zoo er hem iets tegenging, en het veerzeken dat ze van Riks vader
gekocht hadden met wat geld op de hand, zouden ze ineens voluit afbetalen. Ja er
zou wel iets overschieten voor een marktviksken1) of twee. Die moesten ze te winter
vetten2).
Ei, jongens, zoo werden ze stilaan halve boerkens en op den duur zou zij, Maaiken,
het weven laten varen om alleen den huishoud op te passen, de beesten en het land.
Evenwel, ze kon wachten; het brandde niet; het getouw stak haar niet tegen en voor
het oogenblik had ze sterk garen op haren boom3).
- Een schoon werk, ge moet eens komen kijken, Rik.
- 'k Zal, meisken, beloofde hij.
Ze zwegen.... een drop pletste; lustig mulde4) het veerzeken.
Thans werden de rollen verwisseld; de minnaar sprak, en de deern luisterde.
- Ge weet dat onze Jozef in het zwarte gaat, he, Maaiken? Beter hij als ik, hoor!...
Maar 't is toch een eere voor thuis en tante en ons allemaal; een groote eere. En daags
voor hij vertrekt zal het volop kermis zijn op de Vliekaart.

1)
2)
3)
4)
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Al dat Valke heet is gevraagd, ik ook, Mark ook, en Lieve. ...En weet je wie daar
nog zal zijn? De schoolmeester... en eene, die nog van de familie niet is, maar er
gauw in komt: De weduwe Breemeersch van Meuledal, Roos Lazore, dat snel struisch
vrouwmensch die voor zeven jaar te onzent geweest is; hebt ge 't nog onthouden,
Maaiken, als we die kersen aten?
- Ja ja ik.
- Hewel nonkel Joost trouwt met haar. Als ik van die feest hoorde op de Vliekaart,
'k peinsde alzoo in mijn eigen: dat en is voor mijn broer alleene niet. Wat zou-je gij
zeggen, Maaiken?
Ze lachte.
- 'k Geloof ik dat ook. Wel, wel, wat een nieuws!
- 't Bijzonderste en kent ge nog niet. Tante Theresia komt gister bij vader: Warden,
zegt ze alzoo, hebt ge nooit op een groot hof gedacht, op de Vliekaart, bij voorbeeld.
- Wel, zegt mijn vader, ik, op de Vliekaart, het zou zoo zot zien als een musschejong
bij een eksternest. - Ja, zegt tante, ge peinst gij dat! Ge zult er pertank1) moeten
opkomen. - Ge lacht, zegt mijn vader. - Ba 'k en doe, zegt tante en ze vertelt hem
heel den toeleg van naaldeken tot draadje. Ja ja, meisken, zet maar groote oogen, 't
is alzoo. Nonkel Joost trouwt te Paschen, en wij trekken bij tante op de Vliekaart.
- Proficiat, juichte Maaiken, 't is wel besteed..... En wie komt er dan op uw plekke?2)
Rik duwsteunde met zijn handen achter zich op den grond en, vlug, sprong recht.
Fijn knipoogend naderde hij zijn lieveken.
- We zullen wij de doening nog wat openhouden tot aldertijd3).
Ze stonden, koppen bijeen, zwijgend beide, en, zoekzwervend door de bevuurgoude
neerstriemende twijgen, gingen

1) Nochthans.
2) Kleine hoeve.
3) jaar en dag.
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hun straalblikken in dezelfde richting, diepe, diepe, naar het kleine hoveken.
Ha, de hoop, de zoete hoop op later!
Opeens:
- Maaiken, fluisterde Rik; ik heb daar nog wat verdiend met pikken voor nonkel.
Daar zie, dat is voor u.
En hij haalde uit den hoek van zijn onderlijfzak een fraai zilveren ringsken te
voorschijn, en eer zij het goed zag, blonk het al aan haar vinger.
- O 't is schoone, zei ze, veel te schoone voor mij.
En dankbaar bewogen weerde zij hem niet af toen hij vrankweg haar appelkaken
kuste.
Zalig gepaard nu traden ze uit de lommer in het volle licht.
Juist kwam Jozef daar te naargange1) om te genieten de frissche lucht en de
weldoende uitwerkselen der vlaag op weide en akkers. Daarboven, tegen den
vuurboom, onder de klare kleurenpoort, die lichtregenend het verre sperrebosch
bleekte, bemerkte hij de geliefden, en bleef getroffen staan. In één huiveren werd
het hem duidelijk wat menschelijk zoets hij derven moest om hooger machtiger
schoon. En hij benijdde hen niet, maar verheugde zich in het heil van zijn broeder,
hun vader zoo gelijk.... Hij zag ze zoo geern van verre te gaar, keuvelend hand in
hand, en het deed hem een dubbel leed, toen ze van elkander scheidden, en de
regenboog, boven hun hoofden, in tweeën zonk.

1) Dien kant uit.

Onze Eeuw. Jaargang 12

185

Nederland's betrekkingen tot Riouw
Door Dr. E.B. Kielstra.
Het was wel een somber beeld, dat de Delftsche hoogleeraar A.L. van Hasselt
omstreeks het jaar 1900 ontwierp van de toestanden in den Riouw-Lingga-archipel!
‘De inheemsche bevolking - zoo schreef hij - is gedemoraliseerd door armoe, een
gevolg van knevelarij en inlandsch wanbestuur, slachtoffer als zij is van de vorsten
en grooten. De meerderheid van deze heeft lust in kwaad doen; de beter gezinde
minderheid mist de energie en de bekwaamheid om het kwaad tegen te gaan. De
eigenlijke volksklasse is dan ook al de vorsten en grooten en hunne aanverwanten
hartelijk moede; zij moet hen voeden en hunne uitspattingen bekostigen, zij ontvangt
daarvoor niets, zelfs geen redelijke bescherming, voor in de plaats...
Tal van anak radja's (vorstentelgen) kwamen op zich zelf of in het gevolg van
andere grooten van het vaste land (het Maleische schiereiland). Zij en hun talrijk
nakroost zijn eeuwenlang de geesel van de zich langzaam vermeerderende bevolking
geweest. Zij zijn het nog en zullen het blijven, zelfs in grootere mate dan voorheen,
zoolang Neder-
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land een toestand gedoogt, en door dat gedoogen met zijn gezag krachtig bevordert,
als sinds jaar en dag onder het zoogenaamd zelfbestuur bestaat.
Sedert de Maleische en Boegineesche vorsten zich voor goed van den vasten wal
naar de eilanden verplaatsten, nam het aantal anak radja's, en ook hun brutale willekeur
en machtsmisbruik in schromelijke mate toe. Sinds door het Nederlandsch oppergezag
de positie der vorsten en grooten voor het volk onaantastbaar is geworden, en deze
vorsten en grooten de medewerking des volks tegen buitenlandsche vijanden, die
hunne positie zouden kunnen verderven, niet meer behoeven, is als het ware elke
breidel, die hen kon intoomen, verbroken. En men vergete bij de beoordeeling van
hunne schadelijke aanwezigheid niet dat zij, met zeer enkele uitzonderingen, in
ontwikkeling, kennis en beschaving niet hooger stonden dan het volk zelf, en dat
juist bij hen de overgeërfde ondeugden en slechte eigenschappen van het volk door
kweeking tot welige ontwikkeling zijn gekomen’1).
Na herinnerd te hebben dat het inlandsch bestuur maandelijks f 14.000 uit 's lands
kas ontving als vergoeding voor de door ons overgenomen belastingen (in- en
uitvoerrechten, opiumpacht enz.) ging de heer van Hasselt, eenige bladzijden verder,
aldus voort:
‘Van een inlandsch bestuur te spreken heeft (hier) eigenlijk geen zin. Door de
machthebbenden toch wordt niets gedaan om land en volk te ontwikkelen en tot
welvaart te brengen; alle inkomsten dienen uitsluitend voor het onderhoud en de
genoegens van de vorsten en de anak radja's... Het contract is, wat de plichten betreft
welke het ten aanzien der bevolking aan het zelfbestuur oplegt, een doode letter
gebleven. Waardeloos in de practijk is de bepaling van art. 10, dat de Sultan en zijne
rijksgrooten zich verbinden het welzijn des volks te bevorderen, met rechtvaardigheid
te regeeren, landbouw, nijverheid, scheepvaart en handel in het rijk te bevorderen...
Was

1) Encycl. van Ned. Indië III, bl. 441 vlg.
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het tegendeel voorgeschreven, dan zou het voorschrift een juister beeld van den
toestand geven... Dat een zoogenaamd inlandsch zelfbestuur’ (n.l. zonder krachtig
toezicht dat aan de overeenkomsten de hand wordt gehouden) ‘de minst wenschelijke
bestuursvorm is voor land en volk, treedt overal in het licht, maar nergens duidelijker
dan hier’....
En na een overzicht der ‘wettige’ belastingen in geld en in arbeid zegt ons de heer
van Hasselt: ‘het geeft in de verste verte geen beeld van hetgeen werkelijk wordt
geëischt... Waarlijk, het behoeft geen verwondering te baren dat de bevolking gaarne
verlost zoude zijn uit een toestand, waarbij voor haar alle rechtszekerheid ontbreekt,
die haar hulpeloos overlevert aan uitzuiging en willekeur, - te meer nu het stamhuis,
waaraan zij volgens de landsinstellingen onderworpen was, is ter zijde gesteld en
hare tegenwoordige vorsten Boegineezen zijn’.
De heer van Hasselt was van 1893 tot 1896 resident van Riouw geweest, en kan dus
gerekend worden tot de bevoegde beoordeelaren. Trouwens, de door hem omschreven
toestanden komen over 't geheel overeen met die van andere ‘zelfbesturende’ landen,
waar onze invloed slechts op papier geregeld, maar feitelijk van weinig beteekenis
was.
Er is dus wel reden, ook in verband met van Hasselt's antecedenten, aan zijne
meening waarde te hechten; al mogen wij niet verzwijgen dat het oordeel van den
resident, die later (1903-1908) het bestuur voerde, vrij wat gunstiger was1).
Doch hoe dit zij: een feit is het wel dat het vorstenbestuur in geen opzicht de
bevolking ten goede kwam, en ook, zooals straks zal blijken, dat de leenman zich
doorgaand zoo weinig mogelijk van zijn leenheer, de Indische Regeering, aantrok.

1) Nota van inlichtingen van den Minister van Koloniën dd. 19 Augustus 1908, in Bijlage No.
85 der Handelingen der Staten-Generaal 1907-1908.
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Het besluit van den Gouverneur-Generaal van 3 Februari 1911, dat op eene, voor
den niet-ingewijde zeer verrassende wijze aan het Sultanaat van Riouw-Lingga een
einde maakte, is een keerpunt in de geschiedenis van dit rijk. Thans is een nieuwe
toekomst geopend: het Nederlandsch gezag wordt niet langer tegengewerkt en
gehoond, de bevordering van beschaving en welvaart onder de bevolking is voortaan
in onze handen. Het schijnt thans het juiste oogenblik, een overzicht te geven van
den loop der gebeurtenissen, welke ten slotte tot den geheelen ondergang van het
Riouwsche vorstenhuis moesten leiden.
Het Sultanaat, zooals wij dat hebben gekend, was slechts een schaduw van vroegere
grootheid. In onzen tijd omvatte het de eilandengroepen tusschen Singapore en Banka,
een paar onbeduidende landschapjes op Sumatra's vasten wal, ten N. van Indragiri,
en de Poelau Toedjoeh (de Tambelan-, Anambas- en Natoena-eilanden) in de
Chineesche zee. In den aanvang der 17e eeuw, toen de Nederlanders voor het eerst
in den Indischen archipel verschenen, had de Sultan óók gezag over het Maleische
schiereiland met Singapore, en over een groot deel van Oost-Sumatra, o.a. Siak en
Indragiri. Malakka, een belangrijke stapelplaats voor den handel tusschen Indië en
China, was sedert 1511 in handen der Portugeezen, en dientengevolge was de zetel
van het inlandsch bestuur van genoemde plaats naar Djohor overgebracht.
Sedert bijna eene eeuw was het vorstenhuis den Portugeezen vijandig gezind;
meermalen openlijk, en verder in 't geheim, - toen de Nederlanders mede den strijd
tegen die natie kwamen voeren. Zij waren dus, voor den Sultan van Djohor, de
aangewezen bondgenooten, en reeds in 1606 zien wij dan ook dat Cornelis Matelief
de Jonge eene overeenkomst aangaat met den ‘doorluchtigen en machtigen koning
van Djohor’, waarbij aan dezen hulp wordt toegezegd om de stad Malakka in te
nemen en te overweldigen ‘uit de handen van de Portugeezen, hun beider
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vijanden, waartoe elk zijn uiterste vermogen zal employeeren om dezelven daaruit
te verdrijven’.
Matelief tastte reeds den dag na het sluiten van dit contract Malakka aan, doch
zonder gevolg, ook doordien hij weinig of geen ondersteuning van Djohor's zijde
kreeg. Uit het in 1646 uitgegeven verhaal van deze expeditie blijkt, zooals Netscher1)
opmerkt - en deze opmerking komt het inzicht van den heer van Hasselt bevestigen
- dat de toestand van Djohor destijds ‘niet beter was dan die van eenigen maleischen
staat ten huidigen dage. De vorsten waren grootsprekers, zonder werkelijke macht;
tuk op geld, en er steeds op bedacht om dat, onverschillig hoe, te verkrijgen; de
grooten deden niets en lieten de mindere klassen voor zich werken; de geringe man
was gedemoraliseerd, en slechts door dwang tot handelen te krijgen. Het land was
rijk, maar de bevolking bleef arm’.
Hierbij wordt opgemerkt, dat Netscher van 1861 tot '70 resident van Riouw was.
Van de plannen tot verovering van Malakka kwam ook de volgende jaren niets;
en toen door het twaalfjarig bestand ons optreden tegen de Portugeezen voorloopig
aan banden was gelegd, zag het Djohorsch bestuur zich wel verplicht, hen met rust
te laten; tot ergernis der Atjehers, die daarop jarenlang met dat bestuur in vijandschap
leefden, en zelfs geruimen tijd op het Maleisch schiereiland vrij wel den baas speelden.
In 1624, toen de Sultan overleed, was het daarmede zoo gesteld, dat de Indische
regeering aan Heeren XVII meende te kunnen schrijven dat nu ‘apparent 't vermaarde
rijk van Djohor een einde neemt’.
Zoover kwam het echter niet; gaandeweg kromp weder de invloed der Atjehers.
Na den afloop van het twaalfjarig bestand traden de Nederlanders herhaaldelijk
tegen Malakka op. Er was de O.-I. Compagnie, zoowel uit een staatkundig als uit
een handelsoogpunt, veel aan gelegen, die plaats aan de Portugeezen te ontweldigen;
en waren de aanvallen van 1623

1) E. Netscher. De Nederlanders in Djohor en Siak, Batavia 1870.

Onze Eeuw. Jaargang 12

190
en 1627 vruchteloos, kon de telkens herhaalde blokkade, vooral tusschen de jaren
1636 en 1639 den vijand niet tot heengaan nopen, - eindelijk, in 1641, werd door het
beleid van Caertekoe, het doel bereikt.
De Sultan van Djohor had ons bij deze verovering slechts gesteund met ‘eenige
maleiers’, die niet voor den strijd, maar alleen voor het opwerpen van borstweringen
te gebruiken waren; de Atjehers, die onze hulp tegen Malakka hadden ingeroepen,
bleven geheel werkeloos. Men kan dus, vooral wanneer men rekening houdt met al
wat onzerzijds in de voorafgegane jaren reeds beproefd was, niet zeggen dat de
verovering van Malakka aan den bijstand van inlandsche vorsten is te danken geweest;
de plaats was door onze krijgsmacht veroverd, en bleef dan ook in ons bezit.
Meer dan eene halve eeuw lang bleef de Compagnie in goede verstandhouding met
den Djohorschen Sultan. Zij bemoeide zich niet met zijn bestuur of met de onderlinge
geschillen, en hij had geene aanleiding, haar zijne vriendschap op te zeggen. Wendde
hij pogingen aan om zijn gezag over Siak en Indragiri krachtiger te doen gelden, de Compagnie hield zich daarbuiten; evenals zij onzijdig bleef, toen Djohor een
moeilijken strijd met Djambi te voeren had.
De geschiedenis van Djohor heeft dus voor ons geen belang vóórdat, in 1699, de
wegens zijne wreedheid algemeen gehate Sultan om het leven werd gebracht en een
der landsgrooten, mede-aanlegger van den moord, zonder tegenkanting als vorst
werd erkend.
Zooals het bij dergelijke verstoringen van den gewonen gang van zaken meermalen
gaat, - het is voor den usurpator gemakkelijker den troon te bestijgen dan zich daarop
te handhaven. Wanneer de eerste indruk van zijn succes is vervlogen, dan doen zich
de familieleden en de verdere aanhangers van den vorigen vorst weer gelden; zij
roepen de hulp in van vrienden, om den ‘wettigen toestand’ te herstellen.
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Zoo geschiedde ook hier, en voor het eerst blijkt nu dat er destijds op de verschillende
eilanden ten Zuiden van Singapore, ook op sommige punten van Sumatra's vasten
wal, tal van ‘zwervende Boegineezen’ genesteld waren; zeeschuimers, afkomstig
van Zuid-west-Celebes, onder de leiding hunner eigen hoofden steeds driester
optredend, de schrik van de gezeten bevolking.
Deze Boegineezen nu werden, in het Djohorsche rijk, te hulp geroepen door een
pretendent, Radja Ketjil, die waarschijnlijk aan het Menangkabausch vorstengeslacht
vermaagschapt was. Hij gaf zich uit voor een zoon van den in 1699 vermoorden
Sultan, had zich eerst in Siak grooten aanhang weten te verwerven, en beraamde
daarna met de Boegineezen een aanval op Djohor; bij welslagen zou hij Sultan, een
der Boegineesche aanvoerders onderkoning worden.
Maar hij vond al dadelijk bij de bevolking zooveel bijval, dat hij zijne bondgenooten
niet afwachtte maar, zonder veel tegenstand te ontmoeten, zich van Djohor meester
maakte. Allen, ook de Sultan - de usurpator van daar straks, - kwamen in
onderwerping; Radja Ketjil aanvaardde de vorstelijke waardigheid en trad met eene
dochter van zijn voorganger in het huwelijk (1717). Een paar jaar later vestigde hij
zich op Riouw.
De aldus gemakkelijk verkregen overwinning bleek echter niet duurzaam. Toen
het voor onderkoning aangewezen hoofd der Boegineezen zich aanmeldde om het
toegezegde loon te ontvangen, kreeg hij ten antwoord dat daarvan geen sprake kon
zijn, nu de Boegineezen niet tot de verovering des rijks hadden medegewerkt; en
bovendien, alle Maleische hoofden waren tegen het onderkoningschap van een
Boeginees gekant.
Het gevolg van dit antwoord was, dat de Boegineezen zich nu tegen Radja Ketjil
keerden en, om hem weder van den troon te stooten, een verbond sloten met zijn
zwager, Radja Soleiman. Zij slaagden daarin (1721), waarna Radja Ketjil zich
terugtrok naar Siak, welk landschap tot zijn dood toe (1746) onder zijn gezag bleef,
en vanwaar hij
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herhaaldelijk, doch te vergeefs, pogingen aanwendde om de Boegineezen te verslaan
en zijn vorige plaats weder in te nemen. Radja Soleiman, zoon van den usurpator
van 1699, die aan de Boegineezen zijn Sultanaat te danken had, werd ook verder
door hen beschermd, en in 1727 schreef de Nederlandsche bevelhebber van Malakka
‘dat de Boegineezen op Riouw de possessie hebben en op den naam van hun speelpop
Radja Soleiman het gebied voeren’. Het spreekt vanzelf dat, na de verdrijving van
Radja Ketjil, een Boeginees als ‘onderkoning’ optrad en de Boegineezen zich-zelven
ongeveer even hoog stelden als de Sultansfamilie. De onderkoning trouwde eene nog jeugdige - weduwe van den in 1699 vermoorden vorst; andere voorname
Boegineezen met Djohorsche prinsessen. In een woord, de ‘vreemde avonturiers’,
de stoutmoedige zeeroovers, werden in de vorstelijke omgeving opgenomen; tot
ergernis van vele Maleische hoofden, die deze omgeving verlieten.
‘Nademaal het de E. Compagnie gansch niet convenieert zich, buiten nood, met
inlandsche geschillen te meleeren’, liet zij de zaken zooveel mogelijk op haar beloop,
alleen zich latende hooren wanneer hare handelsbelangen bedreigd werden. Deze
laatste, in het bijzonder de bedongen, maar grootendeels achterwege blijvende
leveringen van tin - van het Maleische schiereiland - gaven meermalen aanleiding
tot protesten en vertoogen bij den Sultan.
Ook in 1745. Het bleek toen dat deze, ‘uit verplichting wegens den beklommen
rijkstroon en noodzakelijkheid ten aanzien van de overmacht in bedwang van (quasi)
deszelfs rijksbestierder’ het hem opgelegde juk met weerzin torschte, en meer en
meer uitzag naar de Compagnie, die zijn geheelen ondergang zoude kunnen
voorkomen. Als bewijs hoezeer hij haar hulp verlangde, kan het feit dienen dat hij
al zijne rechten op Siak ‘in 't geheel en voor altoos’ aan de Compagnie afstond1).

1) Dit ‘geschenk’ had voorloopig weinig waarde, aangezien des Sultan's rechten in Siak niet
werden erkend. Eenige jaren later was de Compagnie echter wel gedwongen zich met de
Siaksche zaken in te laten.
Reeds tijdens het leven van Radja Ketjil, maar vooral na zijn dood (1746) ontstonden er
ernstige binnenlandsche onlusten, waarin ook de Boegineezen een rol speelden, alle veiligheid
ter zee verloren ging en het voortbestaan van de Maleische heerschappij in het rijk van
Djohor-Riouw bedreigd werd. Radja Ketjil liet twee zoons na; beide ‘woeste jongelingen,
roovers uit geaardheid, tot alle misdaden in staat’, die elkander de erfenis betwistten en
daarbij den Sultan betrokken. Na het overlijden van een hunner, die in 1759 een onzer posten
verraderlijk had overvallen en uitgemoord, maakte de Compagnie eene overeenkomst met
den ander, die ‘een schurk, een bandiet, een guit en een zeeroover’ was. Door onze wapenen
werden zijn tegenstanders verslagen - ‘op 17 Juni 1761 werd het Rijk van Siak een conquest
van de V.O.C.’ - en hij op den troon geplaatst.
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De Compagnie bleek gaandeweg niet ongenegen hem ‘met efficacieuze middelen
bij te springen om de afgescheurde tinkwartieren wederom te doen bemachtigen’,
mits aan de Compagnie de alleenhandel verzekerd werd en de zeeroof werd nagelaten
(1746); daarmede was bedoeld, de Boegineezen te bestrijden, want dezen hadden de
landschappen op het Maleische schiereiland, die het tin voortbrachten, in hunne
macht en dreven daar handel met Engelschen en Portugeezen.
Maar terwijl zij nog overwoog en hare aandacht door de gebeurtenissen in Siak
werd afgeleid, zag de Boegineesche onderkoning, Daeng Kambodja, de kans schoon
om Riouw met de voornaamste Boegineezen en al het zwaar geschut van den Sultan
te verlaten en zich als onafhankelijk vorst in een der ‘tinkwartieren’, Selangor, neer
te zetten (1753); een paar jaar later trad hij openlijk vijandig op, en in den aanvang
van 1757 was Malakka aan de landzijde geheel omsingeld en belegerd. Eerst tegen
het einde van dat jaar slaagden onze schepen en troepen, gesteund door een
aanzienlijke inlandsche vloot er in, de Boegineezen - tijdelijk! - ten onder te brengen,
zoodat Daeng Kambodja in onderwerping kwam en de rust hersteld werd.
De Gouverneur-Generaal Mossel was van meening, dat feitelijk niet veel gewonnen
was: men heeft nu ‘den vorst van Djohor eene heerlijkheid bijgezet, waarvan hij lang
was
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gedestitueerd geweest, wijl Daeng Kambodja hem boven het hoofd gewassen was,
en Selangor's regenten zich niet aan hem kreunden, en nog minder de radja van Siak’.
Dezen zullen zich dus ‘met een bijzonderen tegenzin vernederd hebben voor hunnen
ouden vorst’, zoodat men ‘om den vrede te conserveeren, dat lijntje nu niet strakker
trekken moet als met eene vriendelijke vermaning geschieden kan’. Mossel voelde
er weinig voor, om de wille van den Djohorschen vorst veel kosten en moeite te doen
‘als zijnde van hem noch van zijne roofzieke onderdanen iets goeds te verwachten’....
Intusschen, - Daeng Kambodja achtte het in zijn belang, zich met den Sultan te
verzoenen en daarmede ook zijn vroeger aanzien in diens rijk terug te erlangen. De
Sultan ‘wiens hooge ouderdom hem voor de behartiging van de ware belangen van
zijn volk ongeschikt maakte’1) nam de Boegineezen weder in genade aan en gaf hun
het vroeger genoten aandeel in de regeering terug (eind 1759); daardoor, schreef
Netscher, ‘werd een invloed hersteld die den Maleiers stroomen bloed en schatten
gelds gekost heeft en waarvan het gevolg nu, nadat er honderd jaar overheen gegaan
zijn, niet anders is dan dat vreemde indringers, afstammelingen van zeeschuimers
en woordbrekers, in luiheid en zedeloosheid rijke inkomsten genieten’1). Daeng
Kambodja keerde eerst naar zijne woonplaats op het Maleische schiereiland terug,
maar deed zich het volgende jaar door den Sultan, bij monde van diens zoon en
troonopvolger, uitnoodigen zich weder te Riouw te vestigen; ‘dus kwam de vorst
zich verootmoedigen voor den afvalligen en trouweloozen vreemden dienaar’1).
Kort daarop overleed Radja Soleiman (1760). Zijne bijna veertigjarige regeering
was aangevangen met de geboorte, na vele strubbelingen geëindigd met de bevestiging
van de feitelijke overmacht der Boegineezen, die zich nu meer dan ooit deden gelden,
en daartoe - mag men de Maleische kronieken gelooven en aan de vermoedens van

1) E. Netscher t.a.p. blz. 107.
1) E. Netscher t.a.p. blz. 107.
1) E. Netscher t.a.p. blz. 107.
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onze bestuursambtenaren waarde hechten - voor geen middel terugdeinsden.
De troonopvolger stierf enkele maanden na den dood zijns vaders, - naar de
algemeene meening op last van Daeng Kambodja vergiftigd. Slechts eenige weken
later overleed de weduwe van dien troonopvolger, twee zoons nalatende; de eene 8
à 9 jaar, de andere enkele maanden oud. De oudste dezer kinderen werd weldra,
vermoedelijk ook door vergif, uit den weg geruimd.
Daeng Kambodja had alles te zeggen. Onder den drang van de Boegineezen - de
Maleiers hadden een broeder van Sultan Soleiman tot vorst gewenscht - werd het
kleine kind, Mahmoed, tot Sultan uitgeroepen; Daeng Kambodja, zich noemende
‘de onderkoning die de koninklijke tronen van Djohor, Pahang en al de
onderhoorigheden daarvan bezit’, trok alle rijksinkomsten tot zich, en voerde tot zijn
dood (1777) een vrijwel onbeperkte heerschappij. Ofschoon hij den handel der
Compagnie benadeelde door, in strijd met de contracten, dien der Engelschen te
bevorderen, bleef hij met haar op goeden voet, al zag zij de toenemende macht der
Boegineezen niet zonder bezorgdheid.
Daeng Kambodja was een neef geweest van zijn, in 1745 overleden voorganger.
Toen hij stierf, volgde zijn zoon, Radja Ali, hem aanvankelijk op, doch deze vond
een machtigen mededinger in Radja Hadji, die een zoon van den vroegeren
onderkoning was.
Die Radja Hadji was ‘een ware woesteling en avonturenzoeker’. In 1756 had hij
nabij Malakka tegen de Compagnie gestreden, en later zich als zeeroover berucht
gemaakt. Hij behoorde tot het gilde van de beheerschers der zee, die slechts ontzagen
wie met hen heulden en zelfs hier en daar langs de kusten nieuwe rijkjes stichtten...
Hij hield zich ter westkust van Borneo op, toen zijne vrienden te Riouw hem
waarschuwden dat Daeng Kambodja's einde naderde; onmiddellijk ging hij naar
Riouw, en liet zich daar - wat Radja Ali verzuimd of onnoodig geacht had, - tot
onderkoning uitroepen. Laatstgenoemde zag zich weldra
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verplicht, het veld te ruimen; en ofschoon beide partijen elkander weinig
toegenegenheid toedroegen, werd Radja Hadji in 1782 door de Compagnie als
onderkoning erkend.
Maar de vriendschap was van korten duur! Nog hetzelfde jaar vond Radja Hadji
aanleiding om, in overleg met zijne medestanders op het Maleische Schiereiland,
van zijne aanmatiging en van zijne verachting voor de bestaande overeenkomsten
met de Compagnie te doen blijken. Het eerste gevolg was, dat de vaart in Straat
Malakka hoogst onveilig werd, en onze machthebbenden begrepen dat het dringend
noodig was, aan den overmoed der Boegineezen paal en perk te stellen.
In 1783 werd dan eene - slecht samengestelde - macht tegen Riouw afgezonden,
die het eiland zoo goed mogelijk blokkeerde, tal van gevechten leverde, maar ten
slotte moest aftrekken. Dadelijk daarop (Febr. 1784) werd Malakka door eene
aanzienlijke Boegineesche macht bestookt.
Gelukkig kwam, in Maart, het lands-oorlogseskader onder den
kapitein-commandeur J.P. van Braam uit Nederland te Batavia aan ‘ter ondersteuning
van de wankelende macht der O.I. Compagnie’. Het werd onverwijld naar Malakka
gezonden, en slaagde er in, de Boegineesche strijdmacht totaal te verslaan. Bij deze
gelegenheid sneuvelde Radja Hadji.
De vluchtende Boegineezen, naar Riouw teruggekeerd, riepen nu Radja Ali tot
onderkoning uit. Na eenige vruchtelooze onderhandelingen zette deze den strijd tegen
de Hollanders voort, doch dit bekwam hem slecht: ter zee en te land werden de zijnen
zóó krachtig aangetast dat, in October 1784, hij-zelf met al zijne medestanders in
den nacht, door duisternis en regen begunstigd, de vlucht moest nemen, over Lingga,
naar de Westkust van Borneo. Hier riep hij, te vergeefs, de hulp in van den
Gouverneur-Generaal van Bengalen. Zooals straks zal blijken speelde hij weinige
jaren later weder een belangrijke rol op Riouw; doch wij moeten nu eerst nagaan,
wat hier na zijn vlucht geschiedde.
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De Sultan, geheel groot gebracht onder de leiding en naar de inzichten der
Boegineesche partij, had tot het laatste oogenblik niets gedaan tegen de wenschen
van den onderkoning; en van hem, den 24-jarigen vorst, kon moeilijk worden verwacht
dat het zijn verlangen zou zijn de macht der Boegineezen binnen de perken te houden
en, ook tot dat doel, met de Nederlanders samen te werken.
Intusschen nam hij, toen zijne gewone leidslieden hem in den steek lieten, wel
den schijn aan als ware hij even vriendschappelijk als dankbaar gezind, en had hij
niet het minste bezwaar, op de door van Braam ontworpen grondslagen een ‘tractaat’
te sluiten ‘van altoosdurende getrouwe vriend- en bondgenootschap’.
Dat tractaat, den 10den November 1784 tot stand gekomen, is ter juiste beoordeeling
der staatkundige verhoudingen van belang.
Daarin toch erkennen de vorst en zijne rijksgrooten, door de herhaalde
overwinningen van de Nederlanders ‘bevrijd te zijn geworden van het drukkend juk
van overheering der Boegineezen, hetwelk zij in schijn van recht als onderkoningen
van het Djohorsche Rijk, maar al te zeer tot verkleining van de wettige afstammelingen
van het oude koninklijke Djohorsche stamhuis geoefend hebben, waarover zij nu en
te eeuwige dage hunne rechtmatige dankbaarheid aan hunne verlossers zullen en
willen erkennen’.
Zij verklaarden voorts dat het recht van den oorlog, op naam van den Sultan
gevoerd totdat de geheele Boegineesche macht verslagen was, ‘een volkomen recht
van overwinning aan Nederlandsche wapenen gegeven heeft’; dat zij derhalve,
erkennende en dankende de menschlievendheid van onzen commandant om de
overgebleven inwoners te sparen en het land niet te verwoesten, moeten toestaan dat
het rijk ‘tot eigendom der Nederlanders geworden is, door het recht des oorlogs
wettelijk verkregen’. Het ‘Rijk van Djohor, Palang, Riouw en onderhoorige eilanden’
werd dan aan den Sultan als erfelijk leen afgestaan, onder de gewone voorwaarden
van trouw, eerbied en gehoorzaamheid, tegengang van den zeeroof, handhaving van
het handelsmonopolie
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der Compagnie, goedkeuring door deze van de benoeming van een troonopvolger
enz. Voorts werd den Sultan een ‘raad van regeering’, bestaande uit de vier Maleische
rijksgrooten, toegevoegd; hij zou niets doen buiten ‘voorkennis en overleg’ met dien
raad, welks leden zich ‘op de plechtigste wijze’ verbonden, in 't bijzonder de
vriendschap met de Compagnie en de nakoming van het tractaat met allen ernst te
bevorderen.
Ter handhaving en verdediging van des Sultans rechten zou, grootendeels voor
zijne rekening, te Riouw een ‘aanzienlijk garnizoen’ worden gelegd.
Eindelijk werd (art. 9) nog bepaald: ‘De Koning, tot merkelijk nadeel van zijn
persoon en rijk ondervonden hebbende hoever de heersch- en baatzucht van de
Boegineezen gaat, zal voortaan aan geen van dezelve toelaten zich op Riouw neer
te zetten.... zonder ook ooit maar eenigen Boeginees tot onderkoning te verkiezen
of in eenige andere posten van eer en aanzien te stellen’....
Tandjong Pinang, op het eiland Riouw, werd nu versterkt en van een garnizoen
van omstreeks 250 man voorzien.
Aldus waren de Nederlanders in 1784 de wettige opperheerschers van het Rijk
geworden. Afdoende maatregelen schenen genomen om voorgoed van de Boegineezen
ontslagen te zijn: de Maleische partij was immers geheel op onze hand, en het
garnizoen zou voor de handhaving van den nieuwgeschapen toestand waken. Van
tegenstand tegen deze werd dan ook niets bespeurd, en in het begin van 1787 werd
nog eene nadere overeenkomst met den Sultan gesloten, waarbij deze, ter bestrijding
der kosten van het garnizoen, het beheer over de in- en uitgaande rechten op Riouw,
met twee-derde deel van de opbrengst, aan de Compagnie afstond en aan deze nog
eenige andere voorrechten toestond. Daarentegen werd de Sultan nu ontheven van
de voogdij van den Rijksraad, aangezien hij nu ‘zoodanig in kennis en doorzicht is
gevorderd dat hij de meeste zaken zelf kan manieeren’.
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Het aldus in hem gesteld vertrouwen werd zeer spoedig beschaamd!
Een paar maanden later toch stortte het in 1784 opgetrokken gebouw plotseling ineen.
Daar verscheen een vloot van Illanos, zeeroovers uit Mindanao en Soeloe, welke
onze nederzetting te Tandjong Pinang aanvielen en het garnizoen, na eene flauwe
verdediging, tot de vlucht naar Malakka dwongen.
En, wat haast nog erger was: uit tal van bewijzen bleek dat de Sultan in deze, mèt
Radja Ali, tegen ons had samengespannen! Van Radja Ali was het begrijpelijk, dat
hij de Illanos te hulp riep: hij, die in deze dagen zelf van zeeroof leefde. Maar dat de
Sultan, die ons toch wel eenige erkentelijkheid schuldig was, zich bij de eerste
gelegenheid die zich aanbood tegen ons keerde, had men waarlijk niet kunnen
verwachten.
Hij plukte echter van zijn verraad slechts wrange vruchten. De zeeroovers speelden
den baas op Riouw, en hij zag zich genoodzaakt de wijk te nemen: eerst naar Lingga,
daarop naar het Maleische schiereiland.
Riouw werd weldra opnieuw door de onzen bezet en, bij gebreke van Sultan of
onderkoning, in eigen beheer genomen. Het werd gaandeweg een Chineesche
nederzetting, nu de Maleische bevolking voor een goed deel den Sultan volgde en
de Boegineezen zich vrijwel verspreid hadden. De Compagnie trok weinig voordeel
van den nieuwen toestand; daarentegen werd, met steun van den Sultan zelven, de
zeeroof, tot aan de kusten van Java toe, ijveriger beoefend dan ooit te voren.
De Vorst wendde al spoedig pogingen aan om weder door de Compagnie in genade
te worden aangenomen, doch werd eerst hooghartig afgewezen. Het duurde echter
niet lang, of onze bewindslieden kwamen tot eene andere meening; men zag geen
kans, den toestand te beheerschen, en was bevreesd voor den toenemenden invloed
der Engelschen. Reeds in 1789 nam de Compagnie de onderwerping aan van Radja
Ali, die zich ten zuiden van Malakka
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metterwoon vestigde en zich van verdere vijandelijkheden onthield; en in 1793 werd
in beginsel besloten, geen bezwaar meer te maken tegen het herstel van den Sultan
in zijne vroegere waardigheid. Toen deze kort daarop, in 1794, aanbood eene
vergoeding van 60000 spaansche realen te betalen voor het terugbekomen der rechten
zijns vaders, nam de Regeering te Batavia zijn voorstel aan, en nagenoeg tezelfder
tijd dat, in 1795, Malakka krachtens Willem V's bekende aanschrijving uit Kew in
de handen der Engelschen overging, werd de Sultan in zijn gezag over Riouw hersteld.
Men had intusschen ook reeds onderhandelingen met Radja Ali aangeknoopt, en
deze had er, niet zonder grond, op gerekend dat hij als de gezaghebbende op Riouw
zoude optreden; de Sultan, daarna terugkeerende, zou het vorstelijk gezag uit zijne
handen ontvangen en geen bezwaar maken tegen zijn onderkoningschap. Zooals de
zaken nu geloopen waren, was van dit laatste geen sprake, met het gevolg dat er
thans gedurende eenige jaren een heftige strijd tusschen Maleiers en Boegineezen
werd gevoerd, waarbij, voor zoover is na te gaan, de Engelschen zich tot de rol van
toeschouwers bepaalden. In 1803 werd de vrede gesloten, - Radja Ali had het
onderkoningschap heroverd. Hij overleed twee jaar later, en werd opgevolgd door
Radja Djafar, zoon van den in 1784 gesneuvelden Radja Hadji.
Voortaan bleven de Sultans op het eiland Lingga, de onderkoningen of
rijksbestierders op Penjingat, een eilandje vlak bij onze nederzetting te Tandjong
Pinang op Riouw, wonen. De onderkoning werd in 1811 benoemd tot ‘algemeen
gevolmachtigde’ van den Sultan, die nu weder te beschouwen was als ‘ornament’,
terwijl de eerste feitelijk het geheele bestuur voerde. In de contracten van 1830 en
later wordt deze toestand erkend, al is in den loop der 19e eeuw wel gebleken dat
daaraan, al naar de persoonlijkheid der beide autoriteiten, niet steeds de hand is
gehouden; soms voerde ieder hunner het gezag over een
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deel. In die contracten dan werd bepaald dat ‘het bewind over het geheele rijk...
evenals zulks bereids ten tijde van de voorvaderen van Zijne Hoogheid heeft plaats
gehad, bij voortduring onder den Sultan door een rijksbestierder.. zal worden
waargenomen’; dat deze altijd uit het geslacht der Boegineesche prinsen zoude
worden gekozen, bij voorkeur uit de afstammelingen van Radja Djafar; dat de
benoeming, door den Sultan, slechts kon geschieden na goedkeuring van diens keuze
door de Hooge Regeering.
Deze heeft blijkbaar gemeend, aldus een ‘politiek evenwicht’ in het leven te roepen,
waarbij zij, door haren invloed op de keuze van een onderkoning, steeds de beslissing
in de hand zoude houden. Maar de uitkomst was geheel anders, omdat zij doorgaans
bedrogen werd, hetzij door een der partijen, hetzij door beide te zamen.
Sultan Mahmoed overleed in 1812. Voor zijne opvolging kwamen twee zonen in
aanmerking: de oudste had eene Boegineesche vrouw, de andere een lid der Maleische
rijksbeambten-familie tot moeder. Wegens zijne meer aanzienlijke afkomst werd de
laatste op de gebruikelijke wijze door den onderkoning tot vorst uitgeroepen.
Met hem sloten de Engelschen in 1818, toen het herstel van het Nederlandsch
gezag in Indië reeds grootendeels had plaats gehad en Malakka binnen weinige dagen
van hen zoude worden overgenomen, een tractaat van vriendschap, ten einde de
herneming van onzen ouden invloed in het Sultansrijk te beletten. Dit tractaat had
geene verdere gevolgen; weldra werd, op grond van de overeenkomst van 1784, de
Nederlandsche Regeering weder als opperheer van ‘Djohor, Palang, Riouw en Lingga’
erkend.
Raffles zag aldus zijne pogingen mislukken, maar zag in het feit dat hij zelf, uit
Benkoelen, den wettigen Sultan een brief had geschreven om zich te stellen onder
de Engelsche Compagnie ‘die medelijdender en liefderijker is’, en dat zijn afgezant
Farquhar met dien vorst had gecontracteerd, geen bezwaar om nu den ouderen broeder
als
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Sultan te erkennen en zich door dezen alle rechten op het eiland Singapore te doen
afstaan....
Men kent het verloop dezer geschiedenis: onze protesten baatten niet, het recht
van den sterkste zegevierde, zoo zelfs dat Canning in 1824 verklaarde dat ‘het een
groote fout zou zijn, op dit bijzonder geval de algemeene beginselen van Europeesche
staatkunde of eenige verheven romantische gevoelens van moraliteit toe te passen’!
Bij het Londensch tractaat van 1824 werd beslist dat Singapore Engelsch bezit
zoude blijven, en ook dat gemengd bezit op Sumatra en den tegenover liggenden
vasten wal zoude worden vermeden. In verband daarmede stonden de Engelschen
ons Benkoelen en hunne verdere bezittingen op Sumatra af, terwijl onze ‘stad en
vesting van Malakka met derzelver onderhoorigheden’ in hunne handen overgingen
en wij - evenals zij dat voor Sumatra deden - ons verbonden ons geheel van ‘het
schiereiland van Malakka’ terug te trekken.
Het gevolg hiervan was, dat het rijk van den Sultan van Djohor in tweeën werd
gesplitst: het eene gedeelte onder Engelsche, het andere onder Nederlandsche
souvereiniteit. Zou deze toestand op zich-zelve reeds aanleiding tot moeielijkheden
geven, te meer was dat het geval nu de Engelschen niet onzen Sultan, maar zijn
ouderen broeder als den wettigen vorst erkenden.
Bij de daarover met Sultan en onderkoning gevoerde onderhandelingen slaagde
men er al spoedig in, hen te overtuigen dat zij niet bij machte zouden zijn, het op het
Schiereiland gelegen grondgebied op den door de Engelsche regeering gesteunden
pretendent te veroveren, en dat zij dus wel in den nieuwen toestand moesten berusten.
De Sultan schonk alzoo zijne onder de Engelsche vlag gebrachte landen aan zijn
broeder, den door Raffles op den voorgrond geschoven prins.
Dientengevolge hebben wij nu slechts te spreken over de verdere gebeurtenissen
in het Rijk van Lingga-Riouw.
Radja Djafar, de in 1805 opgetreden onderkoning,

Onze Eeuw. Jaargang 12

203
bleek ons aanvankelijk, na onzen terugkeer in 1818, weinig genegen. Hij toonde dit
op allerlei wijzen; men vermoedde zelfs, dat hij in 1819, in verband met onze
wederwaardigheden in Palembang, oorlogzuchtige voornemens koesterde, en in 1821
ging hij over tot de versterking van zijne woonplaats Penjingat, wat een bedenkelijk
teeken van 's mans gezindheid werd geacht.
Later werd hij, van ons standpunt beschouwd, ‘bruikbaarder’; en toen hij in 1831
overleed, werd hij ook door onze ambtenaren geprezen als een man die ‘de ware
belangen van zijne onderhoorigen steeds met die van het gouvernement wist overeen
te brengen’. Doch hierbij moet niet uit het oog worden verloren dat onze regeering,
onder den druk van groote geldelijke zorgen en o.a. tijdens den Java-oorlog bij gebrek
aan personeel, gaandeweg verviel tot het ‘stelsel van verwaarloozing’ der
Buitenbezittingen, en al tevreden was wanneer de inlandsche potentaten ons met rust
lieten. Het eigenbelang van Radja Djafar bracht mede, dit laatste te doen; had hij,
bij het contract van 1830, niet de gelegenheid gehad, zijn macht te bevestigen en de
toekomst van zijn geslacht te verzekeren?
In het eerstvolgende tiental jaren vernemen wij omtrent de inwendige
aangelegenheden des Rijks weinig, behalve toenemende klachten over de euveldaden
der Linggasche zeeroovers, die onder het oog van hun Sultan, met aanmoediging en
steun der landshoofden, steeds driester optraden. Op onze vertoogen verontschuldigde
de Sultan zich met eene verklaring van onmacht; ons bestuur kwam hem met
geldelijke toelagen te gemoet, die echter goeddeels voor andere doeleinden werden
besteed, - maar het was ten slotte overal onze marine die hier den ‘geesel der Indische
zeeën’ bedwong.
In 1841 trad een Sultan op, die, nauwelijks 21 jaar oud, al spoedig toonde, niet
aan den leiband van een onderkoning of aan dien van een Europeeschen
opperheerscher te willen loopen. Hij bemoeide zich gaarne met de zaken van het
Maleische schiereiland, wat herhaaldelijk aanleiding gaf tot vertoogen van Britsche
zijde; hij stoorde zich niet
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aan raadgevingen en aan bevelen van onzen kant, en reeds in 1845, toen de vraag
werd overwogen of men hem niet zoude afzetten, werd die vraag slechts ontkennend
beantwoord omdat geen geschikt vervanger kon worden aangewezen.
Inmiddels was, in 1844, de onderkoning (een zoon van Djafar) overleden. Ondanks
den aandrang van den resident weigerde de Sultan, eene voordracht in te dienen ter
aanvulling van de opengevallen plaats: hij had geen onderkoning noodig, en kon,
verkwistend als hij was, diens inkomsten best gebruiken. Maar natuurlijk had men
thans minder dan ooit aanleiding, hem ter wille te zijn; tegenover hem was wel een
‘tegenwicht’ gewenscht. Eindelijk slaagde ons bestuur er in, hem tot nakoming van
het contract te dwingen, en in 1845 trad een broeder van den overledene als
onderkoning op.
Deze deed zich aanvankelijk bij onze bestuurders voor als de man, terwijl hij ons
den Sultan voorstelde als een ontoerekenbaar persoon. Doch gaandeweg bleek dat
het hem slechts om persoonlijk voordeel te doen was; hij deed allerlei dingen die
hem bij contract verboden waren, wist zijn invloed bij de Sultanspartij te doen
toenemen, o.a. door een huwelijk van zijn zoon met het eenige kind van den vorst,
- en eindelijk werd het duidelijk dat hij den Sultan in diens eigendunkelijke
handelingen steunde. Dit ging zoover, dat men hem in 1857 moest dreigen met
ontslag; zeer kort daarop echter overleed hij.
Eene soortgelijke bedreiging werd terzelfder tijd gericht tot den vorst, die zich
steeds zeer onafhankelijk gedroeg, ondanks al onze waarschuwingen de hand had in
de woelingen van de Maleische vorsten op het Schiereiland, en nu het stellig verbod
ontving, zijn gebied niet meer te verlaten zonder vergunning van den
Gouverneur-Generaal.
Hij veranderde echter niet van gedragslijn. Toen de onderkoning overleden was,
weigerde hij opnieuw, een vervanger voor te dragen; en kort daarna vertrok hij, alle
ernstig vermaan van den resident ten spijt, weder naar Singapore. Nu was de maat
vol, - bij manifest van September 1857 werd hij afgezet en vervangen door zijn oom,
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Sultan Soleiman, zoon van een in 1832 overleden vorst. De overleden onderkoning
werd door een zijner broeders, en, toen deze weldra overleed, door een zoon van den
eerste vervangen.
Laat mij ter loops mededeelen dat Machmoed, de afgezette Sultan, alle moeite
deed om de vorsten der omliggende landen, zoowel die onder de Nederlandsche als
onder de Britsche souvereiniteit, tegen ons op de been te brengen. Hij slaagde daarin
bij het hoofd van Reteh, oorspronkelijk eene kolonie van Soeloesche zeeroovers en
nog tot het rijk van Riouw behoorend; eene maritieme expeditie was noodig om daar
aan het verzet een einde te maken.
De ex-Sultan speelde daarna nog enkele jaren een rol op het Maleische schiereiland,
waar hij pogingen deed, als de rechtmatige sultan van Djohor erkend te worden. Hij
veroorzaakte daar nog vrij wat onrust voordat hij, in 1864, overleed.
Sultan Soleiman was van 1858 tot 1883 aan het bewind. Hij wordt ons afgeschilderd
als van goeden wil, zoowel ten opzichte van ons bestuur als van zijn volk; maar
daartegenover stond de onderkoning, die hem steeds tegenwerkte. In de eerste jaren
van beider bestuur liet de Sultan te veel aan een jongeren broeder, dan wel aan den
onderkoning over, en stond deze ‘geheel onder de leiding zijner aanverwanten en
vertrouwelingen, die hem en zijne bevelen verachtten en zich bovendien aan
ongeoorloofde handelingen schuldig maakten’.
In de latere jaren was de verhouding tusschen beide veelal gespannen. Volgens
van Hasselt trachtte de Sultan zijne positie te versterken door steun te zoeken bij ons
bestuur, terwijl de onderkoning, die zich geheel door fanatieke bloedverwanten liet
leiden, eene zooveel mogelijk onafhankelijke houding aannam; van hem zou geen
initiatief tot eenige verbetering van den toestand van land en volk uitgaan, integendeel. En het Nederlandsch bestuur, onder den druk der Atjeh-ellende zoo
maar eenigszins
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mogelijk onthouding predikend en betrachtend, hield zich liefst op een afstand.
De Sultan overleed in 1883, geen naaste bloedverwanten nalatend die voor de
opvolging in aanmerking konden komen. De onderkoning werd nu voorloopig met
het Sultanaat belast, en weldra door de landsgrooten tot Sultan verkozen; toen hij
weigerde, werd zijn zoon aangewezen, en deze keuze werd door de Indische Regeering
goedgekeurd. Men kreeg dus de ‘allerzonderlingste verhouding’ dat de vader de
rijksbestierder van den zoon was. Die verhouding duurde tot 1899, toen de eerste
overleed en zijn plaats onvervuld bleef.
Van Hasselt acht de erkenning van een Boeginees als Sultan eene groote fout. ‘De
adat, de bezworen overeenkomsten tusschen de Maleische en Boegineesche vorsten’
waren ter zijde gesteld; ‘de band tusschen het Maleische volk en de vorsten’ was
verbroken, de Maleische landsgrooten waren ‘diep vernederd’.
In alle bescheidenheid komt mij deze beschouwing niet juist voor. Volgens de
adat was immers altijd het recht aan den sterkste, en de ‘bezworen overeenkomsten’,
voor ons geheim gehouden, konden voor ons geen richtsnoer zijn. De Boegineesche
en Maleische vorsten waren door huwelijken gaandeweg zoo aan elkander
vermaagschapt, dat zij als het ware één stamhuis vormden. De Maleische landsgrooten
hadden dan ook tot de keuze van den Boeginees medegewerkt; hoe konden zij ‘diep
vernederd’ zijn toen onze Regeering die keuze bekrachtigde?
Dat van Hasselt in deze niet objectief oordeelt, blijkt wel uit zijne klacht, dat ‘het
Maleische vorstenhuis, dat eens de Nederlanders hielp om Malakka te veroveren,
door ons gouvernement van zijn gebied werd beroofd’.
Wij zagen reeds, dat de ‘hulp’, ons in 1641 tegen den gemeenschappelijken vijand
verleend, van zeer weinig beteekenis was. Maar bovendien, het Maleische vorstenhuis
van dien tijd had reeds in 1699 door zijn wangedrag zijn einde gevonden; de laatste
Sultan van Maleischen oorsprong
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was een afstammeling van den usurpator, die in genoemd jaar optrad en wiens zoon
met behulp der Boegineesche zeeroovers in 1721 den troon beklom.
En dan: stond in ieder geval tegenover de ‘hulp’ van 1641 niet het verraad van
1787?
Er is dus, dunkt mij, geen enkele reden aan te voeren waarom wij, nu het Maleische
vorstenhuis als uitgestorven kon worden beschouwd, niet tot eene verandering in
den bestaanden toestand konden medewerken. Het dualisme, Maleische Sultan en
Boegineesche onderkoning, in vroeger jaren aangeprezen als een slimmen maatregel
om den een door den ander in bedwang te houden, had sinds lang bewezen, daartoe
onbruikbaar te zijn; het had zijn tijd gehad, het was goed dat het verdween nu daarvoor
de gelegenheid was geboden.
Maar.... een fout was het zeker dat nu alle macht in handen van de Boegineesche
vorsten werd gelegd, waarvan men wist dat zij ons niet genegen waren, zonder dat
tevens gezorgd werd voor krachtig toezicht en leiding door het Europeesch gezag.
Na de ervaring, sedert zoovele tientallen jaren met de Riouwsche potentaten opgedaan,
kan men wel zeggen dat hier de les der geschiedenis werd verwaarloosd. Maar - het
is de oude klacht - hoe weinigen zijn in staat, zoodanige les te trekken, doordien zij
de bestaande toestanden onvoldoende kennen en de vroegere gebeurtenissen
onvoldoende doorgronden!
In het laatst van 1884, toen des onderkonings zoon als Sultan werd erkend, was de
Indische Regeering in het algemeen van de leer, dat alle bemoeiing met de inlandsche
Staten op de Buitenbezittingen, alle aanleiding tot soesah, zooveel als maar eenigszins
kon, moest worden vermeden. Aldus werd gehandeld ten aanzien van de Sultanspartij
in Bandjermasin, van de grenslanden van midden-Sumatra, van Bali, - ook van Riouw;
en het kan ons dan ook niet zeer verwonderen als wij in de eerstvolgende jaren als
het ware niets van Riouw vernemen. Wij lieten ons weinig aan de nakoming van des
Sultan's contractueele verplichtingen
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gelegen liggen; aldus bleef, in schijn en op papier, de verhouding goed.
Hoe echter bedoelde verplichtingen werden nageleefd, leert ons, zooals wij in den
aanvang herinnerden, van Hasselt, die van 1893 tot '96 resident van Riouw was.
Tijdens het leven van den onderkoning bleef alzoo alles in statuquo; de bevolking
werd door de hoofden en vorstentelgen slecht geregeerd, ons gezag trok zich daarvan
weinig aan, en de onderkoning was verstandig genoeg, geen handelingen te plegen
welke in den voor hem zeer gewenschten toestand verandering zouden kunnen
brengen.
De Sultan was niet tevreden met de ondergeschikte rol, hem volgens de contracten
en de adat toebedeeld, al berustte hij daarin zoolang zijn vader leefde. Die berusting
werd echter de laatste jaren wel moeilijker, toen de onderkoning zich weinig meer
van de zaken aantrok en haast alles aan zijn aangewezen opvolger overliet. Deze,
Radja Ali, stond met zijn halfbroeder, den Sultan, sinds jaren op gespannen voet, en
samenwerking zou dus wel onmogelijk zijn.
Reeds een jaar vóór het overlijden des onderkonings had Ali dan ook reeds te
kennen gegeven, diens plaats liever niet in te nemen, en hij bleef, ook toen de resident
daarop bleef aandringen, bij zijne weigering volharden, wat - al was hij ons, gelijk
trouwens alle Riouwsche vorsten van vroeger en later tijd, in zijn hart niet genegen
- in zoover jammer was, daar hij onder allen de eerlijkste en bekwaamste was, terwijl
de Sultan zwak van karakter en onbetrouwbaar geacht werd.
Toen dan nu, in 1899, de onderkoning den geest gaf, was er geen persoon die recht
op het onderkoningschap kon doen gelden; de gelegenheid was nu geboden, die
functie te doen vervallen en daarmede een voortdurende bron van tweespalt af te
sluiten. De Sultan werd dus, overeenkomstig zijn wensch, belast met de waarneming
van bedoeld ambt, in afwachting dat het, bij een nieuw contract, zoude worden
opgeheven.
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Hij vestigde zich nu op het eiland Penjingat, dat gaandeweg geworden was eene
Boegineesche kolonie, gevormd door eenige honderde vorstentelgen en hunne
trawanten. In een der ambtsberichten wordt het genoemd: een wereldje op zichzelf,
waar men in het algemeen ons oppergezag niet vriendschappelijk gezind is; ‘veel
van wat daar omgaat, is en blijft voor ons verborgen’.
In de eerste twee, drie jaren scheen de plaatsgevonden staatkundige verandering
geene bezwaren mede te brengen; de Sultan had geen inlandschen machthebbende
tegenover zich, en de verhouding met het Europeesch bestuur werd ‘zeer gunstig’
genoemd. Maar niet lang bleef de hemel onbewolkt, - reeds in 1902 liet de Sultan
zijne tot dusver betrachte omzichtigheid varen, en toonde hij, onder den invloed der
ons vijandig gezinde omgeving, waarvan Radja Ali de ziel was, weinig lust meer tot
samenwerking met ons. Telkens kwam hij terug op vroeger met zijne instemming
getroffen regelingen; toen reeds maakte hij telkens bezwaar om, als onze leenman,
de Nederlandsche vlag op zijne vaartuigen te doen voeren; op billijke wenschen en
terechtwijzingen werd geen acht geslagen, en ten slotte nam hij tegen den resident
eene hoogst ongepaste houding aan. In een woord, - in zijn overmoed gedroeg hij
zich vrijwel als een onafhankelijk vorst, wat natuurlijk niet kon worden geduld. Aan
de door hem gevolgde gedragslijn kwam dan ook een einde toen hem, op eene hem
in Mei 1903 door den Gouverneur-Generaal Rooseboom toegestane audientie,
duidelijk werd gezegd dat eene herhaling van het voorgevallene niet zoude worden
geduld, dat de vroeger genomen beslissingen, o.a. omtrent de verplichting tot het
voeren van de Nederlandsche vlag, onveranderd bleven; dat men, indien het bleek
dat zijn gedrag aan slechte raadgevers - waarvan twee de audientie bijwoonden - was
toe te schrijven, in overweging zou nemen, hen uit zijne omgeving te verwijderen;
en dat ook voor strenger maatregelen niet zoude worden teruggedeinsd
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indien de Sultan naliet zich als een getrouw leenman te gedragen.
Deze waarschuwing maakte indruk. Na zijn terugkeer op Riouw vaardigde hij
eene proclamatie uit, waarbij o.a. het voorschrift betreffende het gebruik van de vlag
werd in herinnering gebracht, en de oppositiepartij ruimde voorloopig het veld. Radja
Ali en eenige grooten, onder welke de oudste zoon van den Sultan, gingen naar Caïro,
waar laatstgenoemde gedurende een paar jaar een godsdienstschool bezocht.
Zooals straks gezegd, was den Sultan in 1899 de waarneming van het
onderkoningschap opgedragen in afwachting van de sluiting van een nieuw contract,
waarbij die waardigheid vervallen zou. Het was de wensch der Regeering, dat dan
tevens eene behoorlijke organisatie van het zelfbestuur in het leven zou worden
geroepen, zoodat geregelde samenwerking werd verzekerd van den Sultan met een
‘rijksraad’, bestaande uit de daartoe aan te wijzen landsgrooten; aldus zouden de
zaken op het gebied van rechtspraak, geldmiddelen enz. onder behoorlijk toezicht
worden gebracht, en de inkomsten des lands óók ten bate van land en volk, en niet
langer uitsluitend van enkele machthebbenden worden besteed.
De partij van Radja Ali verzette zich hiertegen zoo krachtig, dat niemand der
aanzienlijken zich voor het lidmaatschap van den rijksraad beschikbaar stelde; het
gevolg daarvan was, dat de geopperde plannen bij het in 1905 met den Sultan gesloten
contract niet verwezenlijkt werden.
Feitelijk waren wij dus weinig gevorderd; het onderkoningschap was formeel
afgeschaft, op ondergeschikte punten had het vroegere contract eenige verbeteringen
ondergaan, maar het streven van ons bestuur moest gericht blijven op eene meer
beteekenende herziening in den zin als zooeven aangegeven. Hiertoe moest echter
een geschikt oogenblik worden afgewacht.
Intusschen bleek wel dat de indruk, door de ernstige
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vermaning in 1903 gewekt, gaandeweg vervloog. Reeds in 1906, en telkens daarna,
had men weer quaesties over het niet-voeren van de Nederlandsche vlag; opmerkingen
deswege baatten niet, en toen in 1908 het Europeesch bestuur in andere handen
overging, verscheen zelfs de Sultan met zijn eigen standaard, zonder onze vlag, op
zijn vaartuig. En - wij loopen een oogenblik den tijd vooruit: in 1910 hield de
troonopvolger er een eigen vlag op na; dit werd hem, op grond van het contract, door
den resident verboden, - eenige dagen later had hij de onbeschaamdheid, toch met
zijn vaartuig, met die vlag, vóór de residentswoning op en neer te varen.
Wil men een ander bewijs, hoe weinig het inlandsch bestuur zich aan zijn opperheer
liet gelegen liggen? Er werd, nu twee jaar geleden, te Penjingat eene sportvereeniging
opgericht, die zich weldra ontpopte als vrijwilligerskorps, onder bevel van den
troonopvolger, in den wapenhandel geoefend door een familielid uit Djohor. Zou
men onder andere omstandigheden in de vorming, geheel buiten ons bestuur om, van
zoodanige lijfwacht eene betrekkelijk onschuldige liefhebberij, eene uiting van
ijdelheid kunnen zien; hier was zij zeker niet zonder bedenking, vooral toen bekend
werd dat de troonopvolger zich bij eede met de vijandig gezinde partij verbonden
had.
Na deze uitweiding keeren wij tot het jaar 1908 terug, toen nog geen troonopvolger
was aangewezen, maar de Sultan zijn wensch te kennen gaf dat zijn jongste zoon
daartoe zoude worden benoemd.
Tegen eene inwilliging van dat verzoek was, op zich zelf, niet veel bezwaar: de
beide oudere zoons hadden eene inlandsche vrouw van lagen stand tot moeder, de
oudste stond geheel onder den invloed van Radja Ali, de tweede miste allen
intellectueelen aanleg. De derde, wiens moeder, juffrouw Barens, van Europeesche
afkomst was, - naar mij werd medegedeeld eene Singapoorsche ‘nonna’ - stond ook
wel niet hoog: hij had van 1901 tot 1904 de hoofdenschool te Bandoeng bezocht, en
was toen huiswaarts
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gekeerd omdat ‘de uitkomsten de moeite en kosten niet loonden’, - maar hij scheen
nog de beste, en was de lievelingszoon van den vorst.
De Indische Regeering verklaarde zich dus bereid aan het verlangen van dezen te
voldoen, mits vader en zoon geen bezwaar maakten tegen de sluiting van een nieuw
contract ‘naar de eischen des tijds’, welke hen in hoofdzaak werden medegedeeld.
Met deze voorwaarde namen beiden genoegen, en in Mei 1908 werd de troonopvolger
benoemd; al spoedig echter bleek dat hij niet de minste belangstelling in 's lands
zaken toonde, en wegens zijn trots bij de bevolking niet gezien was. Gaandeweg trad
zijne vijandige gezindheid jegens den landheer aan den dag, en maakte hij van zijn
invloed op den ‘karakterloozen en willoozen’ Sultan gebruik om dien weder tegen
den leenheer op te zetten.
Nadat onze ambtenaren den Sultan en den troonopvolger hadden doen kennis
nemen van de beginselen, bij de met de vorsten van Oost-Sumatra gesloten nieuwe
contracten toegepast en welke dan ook voor hun rijk zouden gelden, en zij
herhaaldelijk verklaard hadden daartegen geen bezwaar te hebben, werden in het
begin van 1910 de besprekingen geopend. In Mei gaf de Sultan de stellige verzekering,
tot de hem gedane voorstellen toe te treden, en het daarna opgemaakt concept werd,
nadat de resident de verschillen met het bestaande contract had toegelicht, door den
Sultan onderteekend. Op eene groote bestuursvergadering, in October gehouden,
deed hij, ten aanhoore van ambtenaren en hoofden, blijken van zijne instemming
met den stand van zaken, die nu in het leven zou treden.
Maar op het uiterste oogenblik slaagde de oppositiepartij, door bemiddeling van
den troonopvolger, er in, den Sultan tot andere gedachten te brengen, Deze sloot
vrede met Radja Ali en de zijnen, trok alle toezeggingen in, liet het voeren van de
Nederlandsche vlag weder achterwege, belette het bespreken van dienstzaken tusschen
de inlandsche hoofden en den resident, - in één woord, gedroeg zich geheel als
onafhankelijk vorst (December 1910). Meer dan ooit te
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voren had hij zijne verplichtingen als vasal geschonden; en terecht kon nu de
Regeering verklaren, dat zij ‘meer dan genoeg lankmoedigheid betoond had’ en ‘het
noodig was, door een krachtig ingrijpen van den leenheer aan den onhoudbaren
toestand een einde te maken’.
Aldus werden, in Februari 1911, de troonopvolger en de Sultan beide van hunne
waardigheid ontzet en de Resident voorloopig met het geheele beheer van den
Lingga-Riouw archipel belast. De zaak had een vreedzaam verloop, de militaire
macht behoefde nergens handelend op te treden. Zooals, met het oog op hunne nauwe
familiebetrekkingen tot de vorsten van Trengganoe en Djohor te voorzien en m.i. ter
vermijding van plaatselijke moeilijkheden ook wel gewenscht was, weken de
ex-Sultan en zijne naaste verwanten uit naar het Maleische Schiereiland. Hem werd
eene toelage van f 2000. -, den gewezen troonopvolger eene van f 400. - 's maands
toegelegd, op de voorwaarde dat zij in den nu geschapen toestand zouden berusten.
Voor de regeling hunner verdere zaken, d.i. ter betaling van al hunne schulden, is
later, ten laste van de inkomsten van het gewest, een bedrag van nagenoeg f 130.000
beschikbaar gesteld.
Den geheelen loop van zaken overziende, zou ik zeggen: het is op Riouw gegaan
zooals het wel gaan moest; het Vorstenhuis, óók het Maleische, maar vooral het
Boegineesche, is ons nooit genegen geweest, was ons nooit trouw zooals het, sedert
1784, bij alle contracten had beloofd. En van den anderen kant moet men niet
vergeten, dat ons zoolang volgehouden ‘stelsel’ van minimale bemoeienis met een
groot deel van den Indischen Archipel wel tot geringschatting van den leenheer moest
leiden; er waren ook wel eens Europeesche ambtenaren die meer over hun kant lieten
gaan dan oirbaar was, terwijl zij, die zich wèl behoorlijk lieten gelden, misschien het
verwijt moesten hooren dat zij, door ‘gebrek aan tact’ de rustige rust verstoorden en
soesah wekten... Eerst sedert 1898 ongeveer is de Indische Regeering er over 't
algemeen van door-
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drongen geworden dat men met fraaie regelingen op papier niets ten goede uitwerkt,
wanneer de ernst ontbreekt om die regelingen ook toe te passen.
Wat na dien tijd, ook op Riouw, geschiedde, was niet in staat de vroeger door ons
bestuur begane tekortkomingen aan te vullen; integendeel, het vermeerderde de
vijandschap van hen, wier persoonlijke belangen allicht schade zouden lijden met
de toeneming van onzen invloed; en de Riouwsche vorsten stonden, moreel en
intellectueel, niet hoog genoeg om die belangen eenigermate voor het algemeen
belang te doen wijken.
Het is zeker voor de bevolking geen ramp, dat die vorsten en hunne trawanten van
het tooneel zijn verdwenen en de leiding van het bestuur thans bij de Europeesche
ambtenaren berust. Aan dezen thans de schoone taak, in den Riouw-Lingga archipel
de door van Hasselt zoo scherp aangewezen misstanden te doen verdwijnen, zoodat
in de latere jaren zonder voorbehoud kan worden verklaard dat de ‘staatsgreep’ van
1911 niet alleen door hetgeen voorafging, maar meer nog door de gevolgen
gerechtvaardigd is geweest.
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Historische herinneringen in Oud-Nassau
Door Prof. Dr. F.J.L. Krämer.
Het is opmerkelijk hoe levendig in het voormalige hertogdom Nassau de herinnering
blijft aan het verleden en hoe groot en warm de aanhankelijkheid aan het
vorstengeslacht, dat eertijds het land bestuurde. Natuurlijk is hierbij sprake van de
meer ontwikkelde kringen: in Nassau zullen, zooals overal, de minder ontwikkelden
de perken hunner gedachten wel niet uitbreiden buiten den kring der omstandigheden
van het oogenblik en van de onmiddellijke omgeving, en hunne belangstelling zal
zich wel bepalen tot datgene wat invloed hebben kan op de bevrediging hunner
behoeften of begeerte naar vermaak. Maar men zou zich vergissen wanneer men
daarom die vereering van het verleden zou willen houden voor de uiting van
overgevoeligheid bij enkelen of van een misplaatst en bekrompen patriotisme eener
partij: zij spruit voort uit eene oprechte liefde voor den geboortegrond en eene even
oprechte dankbaarheid jegens de vorsten, wien Nassau zooveel goeds te danken
heeft.
In de groote en meest bezochte plaatsen, Ems b.v. en Wiesbaden, is van het
nationaal gevoel niet veel te bespeuren: zulke plaatsen, waar menschen
samenstroomen
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uit geheel Europa, hebben geen karakter, zij behooren iedereen en niemand. Ook
dient te worden in aanmerking genomen dat er onderscheid is tusschen Noord- en
Zuid-Nassau, d.i. de landen benoorden en bezuiden de rivier de Lahn, van de dertiende
eeuw af de grensscheiding tusschen het gebied van den Walramschen en dat van den
Ottonischen tak der Nassausche graven. De nabijheid van groote steden, als Mainz,
Frankfort, Wiesbaden, en het drukke bezoek der Taunus-badplaatsen hebben hun
invloed niet gemist, en langzamerhand dringt deze door naar de meer noordelijk
gelegen streken. Men is het tijdperk vóór 1866 nog niet vergeten, verre van daar, en
dit zou ook niet wel mogelijk wezen: op het schilderachtige slot Königstein woont
nog steeds de bejaarde weduwe van den laatsten regeerenden hertog van Nassau, die
zelf eerst kort geleden, in 1905, overleed. Doch juist daardoor is de herinnering aan
de negentiende eeuw in de streken, waar de Walramsche lijn van 1255 af geheerscht
had, allicht levendiger dan die aan vroeger dagen. In Weilburg, den alouden zetel
dier Walramsche vorsten, waar hun stamslot, in 1866 met Bieberich en Königstein
in hun bezit gelaten, ledig en verlaten staat, als verwachtte het nog in stilte den
terugkeer zijner meesters, zal men u vertellen van den noodlottigen dood van Friedrich
Wilhelm in 1816, en niet verzuimen u de plaats te wijzen, waar hij het ongeluk had
over de trapleuning te storten, op slechts zeven-en-veertigjarigen leeftijd door dien
rampspoedigen dood de zware taak van het bestuur der zoozeer geteisterde
Taunus-landen op de schouders leggende van zijn nog slechts vier-en-twintigjarigen
zoon, die op zijn beurt, mede niet meer dan zeven-en-veertig jaren oud, den
regeeringslast overliet aan zijn zoon, den een-en-twintigjarigen hertog Adolf, dien
zelfden Adolf, die in 1866 zich beroofd zou zien van zijn land en, machteloos, moest
aanschouwen dat het, als een deel der provincie Hessen-Nassau, opgelost werd in
den Pruisischen staat. Inderdaad, de herdenking van de verschrikkingen uit den tijd
der ‘Befreiungskriege’ en van de treffende gebeurtenissen tusschen de jaren 1813
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en 1867 kan in de landen bezuiden de Lahn den indruk van de herinnering aan het
verre verleden gemakkelijk verzwakken.
Krachtiger, veel krachtiger moet die indruk wezen in het Ottonisch-Nassausche
gebied, het land benoorden de Lahn. Voor die streken kan de tijd der vereeniging
met Zuid-Nassau, door de regeling van het Weener-congres en de daaruit
voortvloeiende verdragen, niet dezelfde beteekenis hebben als die, gedurende welken
het land bestuurd werd door de nakomelingen van Willem den Rijken en zijne gemalin
Juliana van Stolberg, de tijd dus van de zestiende, de zeventiende en de achttiende
eeuw.
Dat tijdvak is het dan ook, dat aan de oevers van de Lahn, de Dill en de Sieg zulk
eene warme belangstelling wekt, en de nagedachtenis der Nassausche vorsten en
vorstinnen, die er zich op konden beroemen tot het geslacht te behooren van Willem
den Zwijger en diens broeder Johan den Ouden, worden met zoo dankbare liefde in
eere gehouden, dat de Nederlander somtijds in den waan zou kunnen komen onder
zijne landgenooten te zijn - wanneer hij niet bij ervaring wist dat dergelijke gevoelens
in zijn vaderland zelden of nooit met zooveel eenstemmigheid worden geuit.
Uit den aard der zaak kan men van zulke dingen geen ervaring opdoen, wanneer
men niet verder in het land doordringt dan Ems of Nassau; men krijgt die eerst,
wanneer men verder gaat, naar Diez en Limburg, naar Dillenburg, Herborn en Siegen:
dáár is men in het hart van Nassau, het stamland der Nederlandsche stadhouders en
koningen, en daar zal men ook, wanneer men met de meer ontwikkelden onder de
inwoners in aanraking komt, al spoedig waarnemen welk eene aanhankelijkheid de
Nassauer nog steeds gevoelt aan de nagedachtenis zijner voormalige vorsten, en hoe
gaarne hij die toont en uit tegenover den Nederlander, die in die vorsten de mannen
herkent, wier namen hem van zijne prille jeugd af gemeenzaam waren door de
geschiedenis van zijn eigen land.
Sedert de huwelijken van graaf Otto II met Adelheid
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van Vianden in de veertiende eeuw, en van zijn kleinzoon Engelbert I met Johanna
van Polanen in de vijftiende, waren de belangen der Nassausche vorsten niet meer
beperkt binnen de grenzen van hun stamland, veeleer lag van dien tijd af het
zwaartepunt van hun bezit in de Nederlanden, en niet alleen Engelberts kleinzoon
Engelbert II, maar ook, en meer nog, diens neef Hendrik III, vonden gelegenheid in
dienst van Keizer Maximiliaan en Keizer Karel V tot hooge waardigheden te stijgen.
Eene blijvende verdeeling van de allengs zoozeer uitgebreide bezittingen tusschen
de zonen van de vorstelijke eigenaars kwam in dat tijdvak van de veertiende en de
vijftiende eeuw niet tot stand: eerst met den zooeven genoemden graaf Hendrik III
en zijn broeder Willem, gemeenlijk aangeduid met den naam den Rijken, splitste
zich het Nassausche huis in zijne twee hoofdtakken: den eenen dien van Nassau-Breda,
den tweeden dien van Nassau-Dillenburg; de vroegtijdige dood van Hendrik III in
1538 en van zijn eenigen zoon René, naar de bezittingen zijner moeder gewoonlijk
René van Châlon genoemd, in 1544, bracht hunne gansche nalatenschap aan den
oudsten zoon van Willem den Rijken, den beroemden Willem van Oranje. Van dat
tijdstip af konden dus de Nassau-Dillenburgsche graven zich weder onverdeeld aan
hunne Duitsche belangen en bezittingen wijden, en inderdaad begint daarmede, dat
is dus met het bestuur van Willem den Rijken, een nieuw tijdperk der Nassausche
geschiedenis.
In 1516 had graaf Willem de regeering over zijne landen aanvaard, aan den
vooravond dus van de geweldige beroeringen, die geheel Europa, niet het minst
Duitschland, gedurende zoovele tientallen van jaren prijsgaven aan allerlei gevaren
en ellende, en van den aanvang af zulk een dreigend karakter vertoonden, omdat niet
alleen, als voorheen, een strijd tusschen dynastieke belangen stond beslecht te worden,
maar daarbij de bittere kamp tusschen meeningen en opvattingen op kerkelijk en
maatschappelijk gebied. Voor een vorst van Nassau was het, door de ligging van zijn
land, uiterst moeilijk zichzelf en zijne onderdanen
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te vrijwaren voor de zware rampen, die onvermijdelijk te wachten stonden, indien
de woelingen, waarvan het tooneel zoo dicht in de nabijheid lag, overgebracht werden
op zijn grondgebied. De grenzelooze verwarring, welke bijna aanstonds volgde op
het openlijk optreden van Luther, de strijd om de keizerskroon, het uitbarsten van
den oorlog tusschen Karel V en Frans I, de gevaarlijke beweging onder de boeren
in Saksen en Thüringen, de dweepzucht der Wederdoopers, de avontuurlijke pogingen
van de adellijke ridders om met geweld hunne zelfstandigheid te handhaven en het
veeterecht met het zwaard in de vuist te verdedigen, juist in den aanvang van graaf
Willems regeering door de krijgstochten en geweldenarijen van Franz von Sickingen
zoo onrustbarend voor den landsvrede, dat alles vorderde wel een moedig hart en
een koelzinnig hoofd voor den nabuur van Mainz en Trier, Keulen en Hessen,
zetelende op een burcht aan den grooten verkeersweg naar den Rijn. Op dien burcht
kwam het bij mogelijke verwikkelingen natuurlijk aan, niet op het stadje, dat aan
zijn voet lag. Dit laatste werd eerst in 1588 en volgende jaren met een muur omringd;
een paar brokken van dien stadsmuur en het aardige Dill-torentje zijn nog behouden
gebleven, zij het ook met vrij wat moeite, omdat er in Nassau, zooals overal, menschen
zijn, die voor oude stukken steen hoegenaamd niets kunnen voelen, en een plantsoentje
of een groote winkelruit heel wat mooier en nuttiger achten. De bouw van dien muur
was het werk van Johan den Ouden, graaf Willems zoon, in Nederland zoo goed
bekend als de grondlegger van de Unie van Utrecht en in Nassau terecht aangemerkt
als de weldoener van zijn land, die het werk van zijn vromen vader met ijver en
beleid voortzette, tot heil van zijn volk.
Die vader nu, graaf Willem de Rijke, inziende dat het gevaar hem bedreigde van
alle zijden, niet het minst ook van zijn oostelijken buurman Philips van Hessen, met
wien hij het eindelooze proces voortzette over het bezit van het graafschap
Katzenelnbogen, besloot zijn burcht in voldoenden staat van tegenweer te brengen,
en begon in
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1535 den bouw van den geweldigen muur of wal, die den ganschen burcht omringde
en in de richting van de stad werd doorgetrokken, tot eene lengte van 300 bij eene
hoogte van 20 Meter.
Dat deze vestingwerken metterdaad voor de verdediging van het slot berekend
waren, bewezen zij later in den dertigjarigen oorlog; inderdaad hadden zij slechts
één groot gebrek, dat den deskundigen ook aanstonds in het oog viel en o.a. in 1619
door den Hollandschen genieofficier Valkenburg terstond werd aangewezen: de
nabijheid van een hooger gelegen punt bleef bij eene beschieting een ernstig gevaar.
Werkelijk is die ongunstige ligging de hoofdoorzaak geworden, dat het slot - een der
fraaiste en op zichzelf ook sterkste van West-Duitschland - te gronde is gegaan, maar
ongelukkige bijomstandigheden hebben daarbij toch eene groote rol gespeeld. De
groote ramp trof het slot in 1760, het vierde jaar van den zevenjarigen oorlog.
Hannoversche troepen hadden het bezet, eene Fransche legerafdeeling trok op om
het te omsingelen en tot de overgave te dwingen. Doch de sterke muren en de
geweldige ondergrondsche kasematten en gewelven bleken tegen de hevige
beschieting bestand te zijn.
Volgens een plattegrond waren die gewelven 130 in aantal, en te oordeelen naar
de ontzaglijke gangen en zalen, die men heeft uitgegraven, valt aan de juistheid van
dien plattegrond niet te twijfelen. Hoezeer ook door de Fransche kogels geteisterd,
waarschijnlijk zou de burcht behouden zijn gebleven, ware het niet door de dwaasheid
van den bevelhebber en door den euvelmoed der Franschen anders uitgekomen. Het
Fransche hoofdleger was gedurende het beleg westwaarts voortgetrokken, zoodat
het standhouden in eene sterkte achter dat leger geen zin meer had. Zeker zou zich
ook de bevelhebber, Düring, na eene zoo dappere en hardnekkige verdediging hebben
overgegeven, ware het niet dat hij, waarschijnlijk uit valsche schaamte, zich tot
verderen, geheel nutteloozen tegenstand had laten overreden door de dochter van
een berg-directeur, die op het slot woonde en zijne minnares geworden
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was, evenals hare jongere zuster van zijn jongeren broeder. Waarom die beide
vrouwen den bevelhebber tot den noodeloozen kamp aanspoorden wordt niet vermeld,
maar zeker is, dat zij daardoor het verderf brachten over het slot. De Franschen
namelijk, verbolgen over den tegenstand ‘in een nest achter het leger’, besloten tot
elken prijs den burcht te vermeesteren en daartoe gebruik te maken van gloeiende
kogels, niettegenstaande zij zelven het gebruik daarvan zoo schandelijk achtten, dat
zij het later op allerlei wijze trachtten te loochenen. Ongelukkigerwijze werd daardoor
bijna terstond een hooischuur aan de buitenzijde der slotgebouwen in brand geschoten,
en weldra greep het vuur, ondanks de pogingen van de bezetting om het te blusschen,
het droge hout van het slot aan en legde het weldra in de asch. Niet lang daarna gaf
Düring, die zijne morrende en weerbarstige soldaten niet langer onder tucht kon
houden, den bouwval over.
Zoo viel de oude burcht, niet door den tand des tijds, maar door de roekeloosheid
van de verdedigers en de woeste baldadigheid der aanvallers. Doch twee eeuwen te
voren, tijdens Willem den Rijken en zijn zoon Johan, was hij een hecht bolwerk
tegen een mogelijken vijand, en elk oogenblik kon inderdaad een vijand vóór de
wallen opdagen.
Graaf Willem de Rijke was opgevoed aan het hof van Frederik den Wijzen, den
beroemden keurvorst van Saksen, en van dien tijd af bleef hij met dezen, alsook met
zijn zoon Johan Frederik den Grootmoedigen, in vriendschapsbetrekking. Daardoor
verklaart zich, dat hij van den beginne af aan zich aangetrokken gevoelde door de
nieuwe denkbeelden, welke in zijne jeugd werden verbreid, en vooral ontvankelijk
was voor den invloed van de meeningen van Luther, te meer omdat hij op den
vermaarden rijksdag van Worms in 1520 en 21, waar hij om zijne aanspraken op
Katzenelnbogen tegenwoordig moest zijn, diens vermetele verdedigingsrede had
aangehoord en daarna persoonlijk met hem in aanraking kwam.
Geheel anders denkende dan zijn broeder, die de trouwe
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dienaar en vriend van den Keizer en de overtuigde zoon der Kerk bleef, vermeed
graaf Willem steeds het Keizerlijke hof en zocht hij de betrekkingen met Saksen
meer dan die met graaf Hendrik te Brussel of Breda. Maar hij ging geenszins zoo
doldriftig of kwetsend te werk, dat hij den Keizer in het harnas jaagde. Toen hij in
1530 teruggekeerd was van den rijksdag te Augsburg, kort nadat het welbekende
protest was ingediend tegen de besluiten van het jaar 1529, ging hij er weliswaar toe
over aan zijn hof de kerkelijke plechtigheden naar de meeningen van Luther te
wijzigen, en bracht allengs diezelfde veranderingen overal in zijne landen te weeg,
maar het gebeurde zonder eenig geweld en zonder schade aan lijf of goed. Een zijner
middelen was o.a. het pensioneeren van oude geestelijken, die hij dan verving door
jonge mannen van andere gezindheid. Ook onthield hij zich geruimen tijd van
toetreding tot het Schmalkaldische verbond, dat in 1531 zoo dreigend optrad; eerst
vier jaren later werd hij erin opgenomen, maar alras nam hij aan de handelingen van
den bond geenerlei deel meer. Liever beijverde hij zich om door kerkverordeningen
(1532 en 1536) de godsdienstoefeningen niet alleen te regelen, maar ook de
plichtsbetrachting van geestelijken en gemeente te waarborgen, en daartoe deed hij
groote moeite om zich de hulp te verzekeren van ernstige en wel ontwikkelde
geestelijken, en door het regelmatig bijeenroepen van synodes alsook door
kerkvisitaties te voorkomen dat slapheid of misbruik de Kerk zou bederven. Van
graaf Willem van Nassau geldt stellig de beschuldiging niet, tegen andere vorsten
van dien tijd uitgebracht, dat de overgang tot de nieuwe leer in den grond de
toeëigening bedoelde van de rijke kloostergoederen: in zijn gebied zouden die hem
niet veel hebben opgeleverd, want zij waren even arm als weinig in aantal.
Door die wijze, bezadigde en edelmoedige wijze van handelen heeft hij voorkomen
dat hij den toorn van Keizer Karel V op zich laadde. Wel liet deze hem op ernstige
wijze vermanen om zich aan de beweging in de Kerk te
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onttrekken en het oude geloof getrouw te blijven, en bood hij hem waardigheden en
wereldsche voordeelen aan - o.a. het beheer over de goederen van den verdreven
hertog Ulrich van Wurtemberg - maar hij sloeg ze evenzeer af als uiterlijke
eerbewijzen, zooals de orde van het Gulden Vlies. Toen in 1548 de Keizer, die in
het jaar te voren het Schmalkaldische verbond vernietigd had door den slag bij
Mühlberg, den vrede in zijn rijk wilde herstellen en daartoe het welbekende Interim
liet afkondigen, dat hij op den rijksdag van Augsburg had doen aannemen, werden
de moeilijkheden grooter dan ooit, met name toen de Keizer van graaf Willem eene
onbewimpelde verklaring vorderde of hij al dan niet de bepalingen van het Interim
zou handhaven, tevens onvoorwaardelijke gehoorzaamheid eischende, en de reeds
bejaarde graaf - hij was in 1488 geboren - moest dulden dat vele geestelijken voor
de keus gesteld werden het Interim te aanvaarden of af te treden. Maar zelf daartoe
meer mede te werken dan onvermijdelijk was deed graaf Willem niet, ook al stelde
hij daarmede 's Keizers steun in den Katzenelnbogischen twist in de waagschaal:
inderdaad is het ook niet door diens toedoen geweest dat eindelijk, in 1557, een
vergelijk werd getroffen1). Nadeelige gevolgen ondervond hij overigens van de
gramschap des Keizers niet, en toen de gebeurtenissen van 1552 en de godsdienstvrede
van Augsburg in 1555 de kansen deden keeren, was het pleit gewonnen. Met recht
kon Melanchthon het geloof en de wijsheid van graaf Willem roemen: zijn land had,
te midden van hevige beroeringen, veertig jaren lang in vrede geleefd, en kon in
1559, toen de dood hem opeischte, zijne nagedachtenis betreuren als die van een
vroom en zorgvol vorst.
Die zorg strekte zich ook tot andere belangen uit. Natuurlijk stond ook met de
veranderingen in de kerkorde de hervorming in verband, die allengs werd tot stand
gebracht in het onderwijs, althans voor zoover het de

1) Het graafschap zelf bleef aan Hessen, maar Nassau kreeg aanzienlijke sommen en goederen
als schadeloosstelling; van dien tijd af noemde men graaf Willem daarom ‘den Rijken’.
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Latijnsche scholen in de hoofdplaatsen betrof, en stellig hadden daarbij de geleerde
mannen, die graaf Willem zich beijverde aan zijn dienst te verbinden, meestal door
tusschenkomst van Melanchthon, met wien hij in nauwe betrekking bleef, een grooten
invloed: te Herborn, Dillenburg, Siegen vindt men hen als hoofden dier scholen
gesteld. Allerwege echter begonnen scholen te verrijzen, en men mag aannemen, dat
daarbij de aansporing van den landsheer en van diens gade den stoot gaf. Dat Juliana
van Stolberg haar geheele leven ten naaste bij gewijd heeft aan de opvoeding harer
talrijke kinderen, is wel bekend: de studie over haar leven, door Dr. Jacobs vóór
twintig jaren in het licht gegeven, is in Nederland door de meer beknopte geschriften
van Jonkvrouw Van Hogendorp algemeen verspreid. Ook kan men daarin lezen hoe
hoog die opvoeding buiten de grenzen van Nassau werd aangeslagen, en hoeveel
prijs er op gesteld werd dat vorstenkinderen van elders aan het hof te Dillenburg of te Diez of te Siegen - onder Juliana's leiding mochten komen. Hoezeer hare
kinderen haar tot haar dood toe aanhingen en vereerden, voorzoover zij haar niet
voorgegaan waren in het graf, toont hare briefwisseling, en de liefderijke zorgen, die
zij tot in de laatste dagen van haar leven aan de zieken en behoeftigen onder de
bevolking wijdde, waarborgen dat zij algemeen werd bemind.
Sedert eenige jaren legt men zich in Nassau met ijver en lust op de bestudeering
van de landsgeschiedenis toe. Niet alleen de Verein für Nassauische Altertumskunde
und Geschichtsforschung, die in een groot aantal plaatsen zijne ‘Ortsgruppen’ heeft:
Diez, Herborn, Limburg, Weilburg, Hadamar, Katzenelnbogen e.a., maar ook
plaatselijke genootschappen werken daartoe mede: de Historische Verein o.a. te
Dillenburg, de Verein für Heimatskunde te Siegen, de Geschichtsverein te
Oberlahnstein, en blijkens hunne uitgaven zitten zij waarlijk niet stil. Het is dan ook
niet op losse gronden, dat tegenwoordig meer en meer de belangstelling wordt gewekt
voor de tijden waarin en de personen, door wie de grond gelegd werd tot de wel-
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vaart van het land en de stoot gegeven werd aan de ontwikkeling van het volk.
De stoffelijke welvaart toch werd niet verwaarloosd. Onder de verorderingen van
Graaf Willem den Rijken zijn er verscheidene, die de bevordering bedoelen van het
handwerk en de bescherming van de gilden, andere, welke de belangen van den
akkerbouw betreffen en van de veeteelt. Door al dergelijke maatregelen laat het zich
verklaren waarom de woelingen en gruweldaden van den boerenoorlog, die in het
eerste tijdvak van Graaf Willems regeering zoo ernstig de landen van West- en
Midden-Duitschland teisterde of bedreigde, Nassau niet hebben verstoord. En toch
bestond daar, zooals overal elders, nog de lijfeigenschap, toch werden de
versterkingswerken van het slot ongetwijfeld nog in heerendienst aangelegd. Maar
des ondanks waren de levensomstandigheden van den boerenstand blijkbaar niet
drukkend, integendeel, vergelijkenderwijze gesproken, gunstig.
Beschouwen de Nassauers graaf Willem en zijne gemalin als de grondvesters van
hun welstand en de bevorderaars van hun geestelijken vooruitgang, in hun zoon
Johan VI vereeren zij tegenwoordig den vorst, die het werk zijner ouders met kracht
en volharding, en met de gelukkigste uitkomsten, heeft voortgezet, in zekere opzichten
zelfs voltooid.
Door den grooten roem van zijn ouderen broeder, Prins Willem van Oranje,
eenigszins op den achtergrond gedrongen, is graaf Jan van Nassau noch in de
Nederlanden noch in zijn vaderland tot dusver naar zijne volle waarde geschat. Het
is waar, dat zijne opofferingen voor de zaak, die zijn oudere broeder tot de zijne
gemaakt had, en zijn beleidvolle en werkdadige hulp bij de ontwerping van een bond
tusschen de gewesten, naar verdienste zijn en worden gewaardeerd, en niemand heeft
het anders dan gebillijkt dat hij zijn stadhouderschap van Gelderland heeft
prijsgegeven en naar zijn vaderland is teruggekeerd, maar een man als Jan van Nassau
is buitendien nog wel waard
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dat men hem leere kennen in zijn handel en wandel als bestuurder zijner erflanden,
en juist te dien aanzien heeft de studie der Nassausche geschiedenis veel aan den dag
gebracht.
Voortreffelijk opgevoed en door het bezoek van verscheiden hoven niet alleen,
maar ook van de hoogeschool te Wittenberg, waar hij Melanchthon hoorde - zooals
zijn broeder Lodewijk o.a. Theodoor Beza's redevoeringen bijwoonde te Genève kon graaf Johan VI gerekend worden onder de meest ontwikkelde vorsten van zijn
tijd. Door den dood zijns vaders werd hij reeds op vier-entwintig-jarigen leeftijd tot
de zware taak geroepen, die deze met zulk een groote omzichtigheid en zulk een
goeden uitslag had vervuld. Aanvankelijk alleen bestemd om Dillenburg en Siegen
te besturen, hem als erfdeel toegedacht, zag hij zich door den dood zijner jongere
broeders Lodewijk, Adolf en Hendrik, al spoedig in het bezit van de gansche
nalatenschap der vaderlijke goederen in Nassau, waarvan de oudste zoon, Prins
Willem, afstand had gedaan, omdat hem de erfenis was ten deel gevallen van zijn
neef René, dat is die van zijn oom Hendrik III en zijne tante Claudia van Châlon.
Bovendien was hij in de eerste jaren na zijns vaders dood de eenige, die de regeering
kon op zich nemen: zijne broeders, althans Adolf en Hendrik, waren nog zeer jong,
de laatstgenoemde slechts negen jaar.
Gedurende de eerste jaren van zijn bestuur kon de jonge graaf zich ongestoord
wijden aan de behartiging van de belangen zijner landen, en met de meest liefdevolle
zorg kweet hij zich van de taak, die hij zichzelf oplegde. Voor de zaken der Kerk
behoefde hij in den aanvang geen vrees te koesteren. Opgevoed en door zijn verblijf
te Wittenberg versterkt in de meeningen, die zijn vader en zijne moeder hadden
beleden, kon hij volstaan met langzamerhand de invoering en toepassing van die
meeningen ook voor de toekomst te verzekeren, welk doel hij onder meer trachtte
te bereiken door de opheffing van een zestal kloosters, die nog in het land waren
overgebleven. Voorloopig echter bleef het bij deze maatregelen. Eerst veel
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later, toen de invloed van Prins Willems vertrouwden vriend, den predikant Villiers,
die met hem in Dillenburg vertoefde in den jare 1567, daarna die van Geldenhauer,
en ongetwijfeld ook wel van de omgeving, waarin hij verkeerde tijdens zijn verblijf
in de Nederlanden, hem deden overhellen tot de leerstellingen der Calvinisten, achtte
hij zich verplicht de kerkgebruiken in zijn gebied in hun zin te wijzigen, tot eindelijk
bij besluit eener algemeene synode eene algemeene kerkregeling voor het geheele
land werd afgekondigd, waardoor de calvinistische of hervormde leer en kerkdienst
voor goed ingevoerd werd. Dit gebeurde, zooals reeds werd opgemerkt, eerst later,
in 1578, en meer bepaald in 1586, toen de prediking van de voorstanders der
calvinistische richting de gemoederen reeds voor de nieuwe orde van zaken
ontvankelijk gemaakt had. Zonder eenige moeilijkheid is dan ook de overgang tot
stand gekomen.
Met deze maatregelen, reeds gewichtig op zich zelve, staat een andere in verband,
die voor geheel Nassau van het hoogste belang was, niet alleen voor het oogenblik,
maar voor de verre toekomst. Meer en meer was de behoefte gebleken aan een eigen
inrichting van hooger onderwijs, waar in de eerste plaats de aanstaande predikanten
hunne opleiding konden ontvangen, daarbij echter ook andere geleerden konden
worden gekweekt, kortom een hoogeschool, die de gelijke kon worden van Heidelberg.
Het plan daartoe, gevormd en gerijpt in de jaren na graaf Jans terugkeer van zijn
stadhouderschap over Gelderland in 1580, werd met grooten ijver reeds vier jaren
later ten uitvoer gebracht. Voorloopig in afwachting dat een eigen, afzonderlijk
gebouw opgericht en in gereedheid gebracht kon worden, stelde de graaf het kasteel
te Herborn ter beschikking, liet het zoo goed mogelijk inrichten, en vestigde daar de
hoogeschool, die weldra van wijd en zijd studenten trok en tot grooten bloei kwam,
voornamelijk doordat de geleerdste mannen, welke men krijgen kon, daaraan
verbonden werden.
Van die hoogeschool uit verspreidden zich jonge, wel
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onderlegde mannen in de voornaamste plaatsen, waar zij het onderwijs aan de
Latijnsche scholen op zich namen en aanmerkelijk bijdroegen tot verspreiding van
kennis en wetenschap. Met zeer juist inzicht paarde graaf Jan aan deze maatregelen
nog een anderen van ver reikende strekking, dien hij, schoon met groote moeite, met
den besten uitslag bekroond zag.
In 1585, slechts een jaar dus na de oprichting der hoogeschool, wist hij, door zeer
aanlokkelijke aanbiedingen, den geleerden Christoph Raab, zich noemende Corvinus
(of Corvin), den zoon van een gezeten boekdrukker en uitgever te Frankfort, te
bewegen naar Herborn te verhuizen en daar eene boekdrukkerij te vestigen, die weldra
door de kennis van den oprichter en de bescherming van den vorst, tot groot aanzien
kwam. Raab zelf was aan de hoogeschool eveneens in hooge eer, en zoo ook bij den
graaf, die tot aan het einde van zijn leven in de lotgevallen van de school en in die
der professoren eene voortdurende en warme belangstelling bleef toonen. Tot in het
begin der negentiende eeuw handhaafde de Herbornsche academie zich, en kon zij
zich beroemen op een luisterrijk bestaan; toen is zij veranderd in een seminarium,
dat nog steeds in Herborn gevestigd is.
Ook in ander opzicht drukte Jan de Oude - zooals men hem later, ter onderscheiding
van zijn zoon en zijn kleinzoon noemde - de voetsporen zijns vaders. Allerwege in
den lande werden dorps- of kerspel-scholen opgericht, niet alleen voor jongens, maar
- wat destijds zeldzaam was - ook voor meisjes; eene wettelijke schoolverordening
werd tot regeling van dit een en ander afgekondigd, reeds in 1582, en evenzoo regelde
eene verordening het onderwijs aan de opvoedinggestichten voor aanzienlijke
jonkvrouwen, die, zooals in vele andere deelen van het Duitsche rijk, gevestigd waren
in de voormalige kloosters.
Wanneer men in aanmerking neemt, dat dit alles door of onder persoonlijke leiding
van Jan van Nassau tot stand kwam in of terstond na den tijd toen hij zulk een
krachtdadigen bijstand verleende aan de Nederlandsche gewesten,
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niet alleen door de geldsommen, welke hij zijn broeder ter beschikking stelde, maar
ook door zijn persoonlijk optreden in 1568 en volgende jaren, en vooral in 1578-1580,
dan moet men reeds tot de gevolgtrekking komen, dat graaf Jan een vorst is geweest
van meer dan gewone geestkracht en werkzaamheid. En in die meening zal men
versterkt worden wanneer men let op hetgeen hij reeds vroeger tot stand bracht op
ander gebied.
In 1388 was door aanhuwelijking het graafschap Diez in het bezit van het geslacht
Nassau gekomen, maar niet lang daarna, in 1420, was de helft, weder door
aanhuwelijking, aan Eppstein gevoegd; deze helft werd, in 1453, weder in tweeën
geplitst, en door den loop der omstandigheden was een dezer laatstbedoelde helften
- vierdedeelen dus van het geheele graafschap, - in 1557, bij de overeenkomst
betreffende Katzenelnbogen, weder aan Nassau gekomen. Ook de andere had, reeds
in 1530, rechtens aan Nassau, d.i. aan graaf Willem den Rijken, moeten toegewezen
zijn, krachtens erflating der Eppstein-Königsteins, maar Keur-Trier had daar beslag
op gelegd als opengevallen leen, en vergeefs poogde graaf Willem zijne erfenis in
bezit te krijgen. In 1564 nu werd deze zaak door het Diezer-verdrag beslecht, waarbij
het geslacht Nassau, d.i. dus graaf Jan, zich moest tevreden stellen met een gedeelte
van het laatste vierendeel der Diezer bezittingen. Den 7den September van het
genoemde jaar toog hij naar zijn slot te Diez, om daar de hulde zijner nieuwe
onderzaten in ontvangst te nemen.
Ongetwijfeld had hij, evenals zijn ouders, meermalen op dat slot vertoefd, en uit
de vensters van de romaansche en gothische zalen zijn blik laten weiden over de
bezittingen in het schilderachtige dal van de Lahn, die langs den voet van de rots
kronkelt, waarop het slot is gebouwd, maar evenals graaf Willem hield hij zijn
hoofdverblijf in Dillenburg, waar hij ook den zetel vestigde van het landsbestuur.
Zijn bezoek in 1564 is dan ook waarschijnlijk de aanleiding geweest tot een maatregel
van het allergrootste gewicht, dien hij korten tijd daarna ontwierp en in 1567 ten
uitvoer
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bracht. In Diez toch was nog altijd - in tegenstelling van Dillenburg en Siegen, waar
zij metterdaad weinig meer dan in naam bestond - de lijfeigenschap in volle kracht.
Men was gewoon van het graafschap Diez te spreken als van een land, waarin reeds
‘het inademen van lucht den mensch tot lijfeigene maakte’. Het is hoogstwaarschijnlijk
dat de ervaring, te dien opzichte in de Diezer-landen opgedaan, graaf Jan van Nassau
tot het merkwaardige besluit bracht, dat hij in 1567 voor al zijne landen afkondigde:
de opheffing van de lijfeigenschap. Voortaan kon niemand meer binnen de grenzen
van zijn gebied worden opgenomen, tenzij hij vrij man ware, en de eenige rechtsmacht,
die den Nassauer in het vervolg ter verantwoording kon roepen, was die van de
schepenen; de oude heeren-gerechten op het platteland verdwenen. Merkwaardig is
die maatregel, want al heeft in vele streken de lijfeigenschap en de hoorigheid hare
kracht verloren, al werden de rechten en plichten, daaraan ontleend, allengs beperkt
tot wat onvergolden arbeid of wat geldelijken last, tot wettelijke opheffing van de
lijfeigenschap is het nergens gekomen vóór de Europeesche maatschappij twee tot
drie eeuwen ouder geworden was. Een dergelijk besluit in de zestiende eeuw, toen
het Romeinsche recht juist ten opzichte van den grond en zijne bewoners zulke
strenge beginselen en eigendomsbegrippen deed huldigen en toepassen, is de opheffing
van het heerenrecht, en zulks op zoo afdoende wijze, wel een bewijs voor den
verlichten geest en de grootmoedige opvattingen van den vorst, die durfde breken
met de algemeene denkwijze van zijn tijd.
Aan dien belangrijken maatregel was een jaar tevoren, in 1566, een andere
voorafgegaan van niet minder gewicht. Van zijne vroege jeugd af door zijn vader
bekend gemaakt met de zaken van het landsbestuur en door zijns vaders overlijden
op jongen leeftijd met de leiding dier zaken belast, had graaf Jan gelegenheid gehad
te bespeuren, dat eene goed georganiseerde inrichting van het landsbestuur nog
ontbrak, en dat vooral in een tijd van zulke ingrijpende veranderingen eene regeling
onmisbaar was. Om daarin te
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voorzien vaardigde de graaf eene zoogenaamde raadsverordening uit, waarbij drie
bestuurscolleges werden ingesteld, welke, onder de namen Consistorium, Hofgericht
en Kamer, de zaken van het Kerkbestuur, de rechterlijke zaken, de geldmiddelen en
aanverwante belangen, te overwegen zouden hebben; naast deze colleges zou eene
kanselarij of secretarie den vorst ter zijde staan. Deze eenvoudige en practische
regeling is, met geringe wijzigingen, niet alleen in de Nassausche landen benoorden
de Lahn, maar ook langzamerhand in die van den Walramschen tak ingevoerd, en
van kracht gebleven tot den zoogenaamden Franschen tijd.
Een uitvloeisel van deze nieuwe instellingen was de regeling van verschillende
zaken van algemeen belang en nut. In de eerste plaats behoort daaronder te worden
genoemd de vaststelling van de grondslagen der landsbelastingen, en de samenstelling
van kadastrale registers, daarvoor bestemd. Maar ook andere verordeningen verdienen
te worden vermeld: de regeling van het postwezen, zij het ook nog op beperkte schaal,
de inrichting eener brandweer - voorzien van lederen brandemmers - de vernieuwing
van bruggen en het hardmaken van wegen, de uitdieping en bevaarbaarmaking van
de Lahn tusschen Diez en den riviermond door den Hollandschen ingenieur Hendrik
Wessel, al deze maatregelen getuigen van de onvermoeide werkzaamheid en van het
juiste inzicht der landsregeering tijdens graaf Jan van Nassau.
Ten slotte mag niet verzwegen worden, dat ook de rechtstreeksche bescherming
van de stoffelijke welvaart der bevolking, waarvoor graaf Willem de Rijke zulk een
open oog gehad had, door zijn zoon niet uit het oog werd verloren. De wolweverij,
een der voornaamste takken van handwerksnijverheid, begunstigde hij in het bijzonder,
maar ook de andere gilden bevestigde hij in hunne voorrechten of wel hij vulde deze
aan. En die zelfde zorg wijdde hij aan den bergbouw, die in het aan ertsen en
gesteenten zoo rijke graafschap van zoo groote beteekenis was - en nóg is.
Zijn verblijf in de Nederlanden had graaf Jan daar
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enboven van nabij bekend gemaakt met den landbouw en de veeteelt, alsmede met
het kweeken van fruit, en na zijn terugkeer in zijn stamland ziet men hem allerlei
verbeteringen te dien aanzien invoeren niet alleen, maar ook proeven nemen, zooals
met den aanplant van vruchtboomen op de hellingen en vlakten van het Westerwald.
Meer geluk dan met deze poging had hij met de bebossching van de heuvelachtige
terreinen, en met name met de invoering en uitwerking der verordeningen op het
onderhoud en den houthak op de met bosch beplante terreinen.
Let men bij dit alles nog op de versterking van de stadjes, burchten of vlekken,
die door hunne ligging het meest voor de verdediging des lands in aanmerking
kwamen, zooals Ginsberg, Siegen, Mengerskirchen en vele andere, Dillenburg zelf
niet te vergeten, dat in 1588 met een zwaren muur werd omringd, en op de voor dien
tijd zoo merkwaardige regeling van den dienstplicht en de oefening der weerbare
mannen onder ervaren officieren, alsook de inrichting van burger-vendels - misschien
wel naar Nederlandsch model - dan zal men zonder twijfel de veelzijdigheid en de
heilzaamheid van graaf Jans regeeringsbeleid moeten bewonderen. Toen hij in 1606
op zeventigjarigen leeftijd overleed, liet hij zijne landen achter in bloei, in welvaart
en in rust.
Aan 's Graven leven en werken na zijn terugkeer naar Dillenburg in 1580 is in
Nederland nooit veel aandacht gewijd, en evenmin blijkt dat ten onzent veel
belangstelling gevoeld wordt voor het Nassausche vorstengeslacht in het algemeen,
noch voor het land en het volk, waarover de voorvaderen onzer stadhouders en
koningen hebben geheerscht. Toch zou niets natuurlijker zijn dan dat de Nederlander
de herinnering levendig hield aan het roemrijke tijdvak van het gemeenschappelijke
verleden en de nauwe en langdurige betrekkingen in eere bleef houden, die tusschen
Nassau en de Vereenigde gewesten bestonden zoolang de stadhouders de naaste
bloedverwanten der Nassausche graven waren of zelven de Nassausche erflanden
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in eigendom bezaten. En dit was niet alleen het geval in het tijdperk der zestiende
eeuw.
Wat Dillenburg, Siegen en Hadamar betreft, na den dood van Graaf Jan den Ouden
werden zij bestuurd door de afstammelingen van drie zijner zonen, die de vaderlijke
nalatenschap hadden geërfd, met uitzondering van het graafschap Diez, dat hun
broeder Ernst Casimir ten deel viel. Zoo waren er dus vier liniën ontstaan, en geruimen
tijd bleef het oud-Nassausche grondgebied tusschen die vier verdeeld, maar reeds in
het begin der achttiende eeuw stierven de liniën Nassau-Siegen, Nassau-Dillenburg
en Nassau-Hadamar uit, zoodat de tak van Nassau-Diez, vertegenwoordigd door den
Frieschen stadhouder Willem Karel Hendrik Friso, sinds 1747 bekend als Willem
IV, als van ouds de geheele Nassausche erfenis, zooals Jan de Oude die had nagelaten,
in eigendom bezat.
Nóg eens dus, en dat voor ruim een halve eeuw waren de Zeven Provinciën en de
Nassausche stamlanden nauw met elkander verbonden, doordat de grafelijke
waardigheid aan de Lahn en de stadhouderlijke aan de kusten der Noordzee gedragen
werden door denzelfden vorst.
In Dillenburg is ook aan dien tijd de herinnering nog ver van uitgewischt. Trouwens
er zijn nog zichtbare getuigenissen van hetgeen onze stadhouders, met name Willem
V, voor die stad heeft gedaan.
Bij den brand in 1760 was het slot niet alleen in de vlammen opgegaan, maar al
wat men in de kelders en gewelven geborgen had was geplunderd. Het heette, dat
de persoonlijke eigendommen van den Prins van Oranje zouden gespaard worden,
maar behalve archiefstukken en andere papieren is niet veel terechtgekomen; ook
eene vrij aanzienlijke som gelds ging verloren. Voor den vorstelijken eigenaar,
destijds bijna nog een kind, had de bouwval van zijn stamslot uit den aard der zaak
weinig waarde, maar het zou niet meer dan natuurlijk zijn geweest dat hij de steenen
overblijfselen van den burcht als aandenken aan het verleden en aan den roem van
zijn voorgeslacht onaangeroerd had gelaten, zoo al niet voor verder
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verval behoed. Waarschijnlijk zou dit ook wel zijn gebeurd, wanneer niet de
Dillenburgers, gedreven door de vrees dat de een of andere partij op de gedachte
mocht komen het sterke punt op nieuw te bezetten, zoo sterk en zoo aanhoudend bij
's Prinsen voogden hadden aangedrongen op de slooping van de wallen en muren.
Aan dien drang heeft de Prins ten slotte in 1768 gehoor gegeven, niet uit
onverschilligheid, maar om met zijne beslissing de zoozeer gewenschte uitbreiding
van de stad mogelijk te maken. Hij gaf namelijk verlof een groot gedeelte van den
slottuin te bestemmen voor den aanleg van eene nieuwe ruime straat en stelde tevens
de steenen van den bouwval en van de zware ringmuren ter beschikking voor den
bouw van nieuwe huizen. Zoo ontstond de naar den Prins genoemde Wilhelmstrasse,
de aanzienlijkste van de stad, dwars door den slottuin heen getrokken. Na de
gebeurtenissen uit den Franschen tijd, waardoor de prinsen van Oranje hun stamland
voor goed verloren, is ook het overige gedeelte van dien tuin, grootendeels ten minste,
voor openbare doeleinden gebezigd, en groote gebouwen, meerendeels scholen van
verschillenden aard, zijn langs die Willemstrasse verrezen, zoodat slechts enkele
stukken gronds, met boomen beplant, en ‘het Archief’, zooals men nog altijd het
gebouw van de rechtbank blijft noemen, als overblijfselen uit den tijd der Nassaus
en Oranjes aan hunne vorstelijke eigenaars herinneren.
Dat is men in Dillenburg niet vergeten; de tijd der ‘Oranier’ - onder welken naam
men doorgaans maar al de Nassausche vorsten in Nederland samenvat - wordt met
liefde herdacht, en de Nederlander is er welkom en wordt er beschouwd en begroet
als een kind uit hetzelfde huis, zooals hij trouwens in geheel het Ottonische Nassau,
en zelfs in het Walramsche, wordt ontvangen als een verwant en een vriend.
Maar de groote tijd is natuurlijk die van Willem den Rijken en Juliana van Stolberg,
en van Jan den Ouden en Elisabeth van Leuchtenberg, die hem, tot droefheid van
hem en van zijn volk, te vroeg ontviel. Dien tijd heeft
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men in Dillenburg willen gedenken door het herstel van den grafkelder, waarin hun
overschot rust, vervallen zooals de kerk was, waarin de groeve zich bevindt. In 1501
reeds was die kerk gewijd, in tegenwoordigheid zeker van den dertienjarigen graaf
Willem, die er 58 jaren later bij zijn vader Johan V zou worden bijgezet in de tombe,
waarin ook Juliana van Stolberg, Johan VI, en na hen nog zeven anderen hunne
rustplaats zouden vinden. Dankbaarheid en warme vereering hebben het plan doen
opvatten, ten spijt van de vele bezwaren, vooral geldelijke, de vorsten te huldigen,
die men terecht aanmerkt als de grondleggers van Nassaus welvaart, de weldoeners
van het volk. De eenvoudige, treffende plechtigheid op den 24sten December 1911
was eene uiting van het nationale gevoel in zijn meest eerbiedwaardigen vorm, de
hulde, toen gebracht aan de dooden in de vorstengroeve, was een daad van piëteit1).
Het is niet tot Dillenburg dat zich die verlevendiging van de herinnering aan het
nationale verleden beperkt: in alle plaatsen, waar de Nassaus hun zetel hebben gehad,
in Hadamar, in Siegen - waar Johan Maurits begraven ligt, ‘de Braziliaan’ - in Diez,
openbaart zij zich evenzeer. Niet het minst in Diez. En hoe zou dat ook anders
kunnen? Is er elders reden om met erkentelijkheid de vorsten te gedenken, die daar
hebben geleefd en gewerkt, niet minder bestaat die in de kleine, vriendelijke stad,
die met Dillenburg er zich op beroemt de voorvaderen onzer koningen binnen hare
muren te hebben gezien en hunne weldaden hebben ontvangen. Van het midden der
zestiende eeuw af is het verleden van de stad en haar grondgebied innig verbonden
met dat der Nederlandsch-Nassausche vorsten en vorstinnen.
Vooral vorstinnen.
Sedert de vereeniging met Dillenburg had het graaf-

1) Een verslag van de plechtigheid is opgenomen in de Duitsche en Nederlandsche groote
bladen; eene afbeelding van de marmeren gedenk plaat is geplaatst in ‘De Week’ en andere
geillustreerde tijdschriften.
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schap Diez natuurlijk de voordeelen genoten van het bewind der graven uit het
Nassausche geslacht, met name vooral Willem den Rijken en zijn zoon Johan. Al
had deze laatste voorgoed zijn zetel in Dillenburg gevestigd, dat door zijne ligging
de aangewezen plaats was voor het landsbestuur, het graafschap Diez had aanstonds
ervaren hoezeer de wisseling van landsheer de bevolking ten goede kwam: geen
enkel deel van graaf Jans gebied kon immers de beteekenis zijner verordeningen van
1566 en volgende jaren beter naar waarde schatten, en ook de algemeene maatregelen
van later datum brachten Diez minstens evenveel voordeel als aan de andere
landstreken. Zoolang Johan VI leefde had Diez met deze streken dus eene
gemeenschappelijke geschiedenis. Maar na zijn overlijden in 1606 waren zijne
bezittingen verdeeld. Zijn oudste zoon, Willem Lodewijk, was stadhouder van
Friesland, diens echt was kinderloos gebleven, zijne jonge vrouw hem ontvallen;
hijzelf overleed in 1620; de twaalf dochters waren allen goed uitgehuwlijkt of
gestorven; de vier overgebleven zonen deelden het vaderlijk gebied. Van dien tijd
af was Diez dus zelfstandig en werd geregeerd door zijn eigen vorsten: zooals boven
reeds werd herinnerd was graaf Ernst Casimir de stichter der Diezer linie.
Doch ook Ernst Casimir bekleedde de stadhouderlijke waardigheid, en was
daarenboven als bevelhebber in het Nederlandsche leger gebonden aan zijn verblijf
in de Republiek. In zijn jongere jaren kan hij dus nu en dan op zijn stamslot hebben
vertoefd, al blijkt daarvan ook niets, maar vaak of langdurig kunnen zijne bezoeken
niet zijn geweest, omdat van zijn jeugd af zijne krijgstochten hem in beslag namen,
en na zijne verheffing tot stadhouder is het hem niet meer mogelijk geweest de
Nederlanden te verlaten.
In 1607, een jaar na zijns vaders dood, was Ernst Casimir in het huwelijk getreden
met Sophie-Hedwig, de dochter van den hertog van Brunswijk-Wolffenbüttel. Zoolang
haar gemaal, wien zij natuurlijk naar de Nederlanden volgde, in leven was, woonde
zij met hem te Arnhem of
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te Leeuwarden, en, voorzoover men heeft kunnen nagaan, bezocht ook zij niet, of
hoogst zelden, het stamland van graaf Ernst. Maar anders werd dit, toen deze in 1632
vóór Roermond het leven verloren had.
Het stamslot te Diez is zeer oud. Reeds in de elfde eeuw wordt in oorkonden van
den burcht Didesse, Ditse of Dietze melding gemaakt, en met vrij veel zekerheid kan
men den bouw stellen in de jaren 1070 tot 1080 of daaromtrent; dat oudste gedeelte,
een vierkante toren, op de uiterste punt van eene rots opgetrokken, bestaat nog. Korten
tijd daarna werd het vergroot, en zulk een vergrooting heeft zich blijkbaar meermalen
herhaald: de aangebouwde zalen, deels in romaanschen, deels in gothischen stijl
bewerkt, zijn daarvan het onwederlegbaar bewijs. In de zeventiende eeuw stond het
slot nog ongeschonden, en ook thans vertoonen de hechte muren geene teekenen van
verval of verzwakking. Ook is de aanblik van den grijzen burcht met zijn zwaren,
veelspitsigen toren, nog altijd indrukwekkend. Maar wanneer men naderbij treedt
wordt men ontgoocheld. Geen weidsche ridderzaal meer noch woonvertrek, geen
boogvenster noch slotpoort, geen ringmuur noch valbrug: het oude vorstelijke slot
is.... een gevangenis, en in den avond gluurt het doffe schijnsel van eene flauwe
verlichting door drie rijen kleine, getraliede raampjes!
Het is een schande dat.... Meent gij soms dat het eene schande is zulk een gebouw
te verlagen tot zulk eene bestemming? O neen, het wordt een schande geacht in onzen
tijd de arme gevangenen te huisvesten in zulk een gebouw. Gelukkig voor de
gevangenen, én voor den burcht!
Dat oude, eerwaardige slot was het gewone verblijf der landsheeren, zoo dikwijls
zij voor langen of korten tijd zich te Diez ophielden. Op eenigen afstand, mede op
een rotsheuvel, verhief zich een ander, kleiner gebouw, dat eveneens nog bestaat en
in gebruik is: dat gebouw dient als Rentamt voor de domeinen, en draagt in de
wandeling zijn vroegeren naam ‘Rezeptur’, d.i. ontvangersbureau. Maar in zijn
goeden tijd had het eene andere bestemming: het was de ‘Wittwensitz’ voor de
gemalinnen
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der burchtheeren, wanneer zij den burcht moesten ontruimen voor den nieuwen graaf,
al ware die ook een eigen zoon.
Dáár heerschte dus als meesteresse na den dood van Ernst Casimir zijne weduwe
Sophie Hedwig, zoo vaak het haar behaagde Diez te bezoeken. Ofschoon men met
haar komen en gaan nog niet in bijzonderheden bekend is, weet men toch met
zekerheid, dat de vorstin onmiddellijk na het verlies van haren gemaal naar Diez is
gereisd, en dat zij daar heeft gewoond en met haren voortreffelijken dienaar en
raadsman Naurath voor haren zoon Hendrik Casimir, die evenals zijn vader door zijn
veldheers- en stadhoudersdienst in Nederland teruggehouden werd, het bestuur heeft
gevoerd.
Zij kwam er aan in een allerhachelijksten tijd, een tijd van onheil en rampen, van
roof en geweld. Gustaaf Adolf was gesneuveld, Wallenstein smeedde zijne
geheimzinnige plannen en viel welhaast door moord in Bohemen, Duitschland was
prijsgegeven aan de woestheid en verwildering van heen en weder trekkende
krijgsbenden.
Het spreekt van zelf dat een land als Nassau voor den rampspoed van die alles
vernielende krijgstochten niet gespaard bleef. Pfarrer Keller, die de geschiedenis van
Nassau geschreven heeft voor het tijdperk van de hervorming tot het begin van den
dertigjarigen oorlog, heeft ook de ‘Drangsale’ van het land beschreven gedurende
het tijdvak van dien verderfelijken oorlog zelf, en duidelijk heeft hij uiteengezet hoe
door de ligging van het graafschap, of beter gezegd van de graafschappen, en niet
minder door de verschillende gezindheid hunner vorsten, Nassau voortdurend bedreigd
was door de troepen en benden van de keizerlijken en van de anti-keizerlijke ligisten
en hunne bondgenooten. Vooral de Zweedsche en de Spaansche troepen trokken
meermalen dwars door het land, overal de sporen achterlatende van hun tocht, in
dorpen en in steden, op het akkerland en in het woud.
Of gedurende de tien jaren, die haar na den dood van graaf Ernst Casimir nog te
leven zijn overgebleven, Sophie Hedwig onafgebroken het Nassausche land met
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haren moed en hare schranderheid heeft bijgestaan, moge onzeker wezen, in den
moeilijken tijd na Gustaaf Adolfs dood woonde zij in Diez en was zij het, die door
kloekmoedigheid en beleid de onderdanen van haar zoon voor menig dreigend gevaar
behoedde. Een paar trekken daarvan zijn bewaard gebleven, beide ontleend aan de
gebeurtenissen van het jaar 1634, toen eerst de Zweden, daarna de Spanjaarden in
het land kwamen. De eersten stelden den eisch dat de stad eene Zweedsche bezetting
zou opnemen, de laatsten kozen Diez bij hun doortocht tot hoofdkwartier. In beide
gevallen was het gevaar groot, in beide ook kwam de redding alleen van gravin
Sophie Hedwig. Door eene onderhandeling met de Zweden verkreeg zij, dat de stad
van bezetting vrij zou blijven, op voorwaarde dat de steenen brug over de Lahn, de
hoofdtoegang, door buskruit zou worden vernield, en inderdaad redde zij daardoor
de verschrikte inwoners van de zoo gevreesde geweldenarij der Zweedsche
krijgsknechten: de brug sprong in de lucht, de troepen trokken af. En, als wilde het
lot haar voor haar gedrag beloonen, het bleek dat de ontploffing niet bij machte was
geweest de sterke pijlers geheel te verbrijzelen, zoodat slechts twee daarvan waren
gebroken en omgeworpen, de andere ongedeerd gebleven. Nog vóór veertig of vijftig
jaren lagen die steenbrokken in den stroom, als zwijgende en toch sprekende getuigen
van dat voorval uit 1634; tegenwoordig rust op de weder opgetrokken onderstukken
van die gebroken pijlers en op de oude, die weerstand boden aan het Zweedsche
kruit, de bovenbouw van de nieuwe Lahn-brug.
Grooter gevaar nog dreigde eenige maanden later door de nadering van eene
Spaansche legerafdeeling, welke den nieuwen gouverneur der Zuidelijke Nederlanden
begeleidde op den weg naar zijne bestemming. Sophie Hedwig, die, naar het schijnt,
niet in haar eigen woning, maar in het slot verblijf hield, vernam daar, en zag
misschien met eigen oogen, dat de Spanjaarden op weg waren naar het stadje, en zij
wist wat die mare voorspelde. Van heinde en ver vloden de beangstigde landlieden
naar Diez, om
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binnen de stadsmuren eene schuilplaats te vinden voor den euvelmoed der soldaten,
maar het was eene daad van radeloosheid, want gering moesten zij de kans tellen dat
weerstand veel zou baten. Ook nu was het Sophie Hedwig, die het wisse verderf van
de stad afwendde. Met haar gansche gevolg trok zij den gouverneur tegemoet,
noodigde hem met den bevelhebber en de officieren van zijn geleide ter maaltijd op
het slot, en onthaalde hare gevaarlijke gasten zoo schitterend mogelijk. Hare slimme
berekening faalde niet: gedurende of na het overvloedige feestmaal verkreeg zij van
den infant-gouverneur de belofte, dat de stad Diez zou gespaard worden, en inderdaad
vertrok hij niet vóór zijne troepen tot den laatsten man over de Lahn getrokken waren.
Wat er van Diez geworden zou zijn, indien de kloekheid der gravin het niet behoed
had, konden de inwoners afleiden uit hetgeen op den verderen tocht der Spaansche
soldaten voorviel: alles wat zij op hun marsch ontmoetten, dorpen, stadjes, sloten,
werd geplunderd, sommige, zoo als het kasteel Westerburg, werden geheel
leeggeroofd, Runkel werd platgebrand.
Niet altijd gelukte het de moedige dame het dreigende onheil af te wenden. Nog
was het jaar 1634 niet verstreken of een onverwachte aanval van Zweedsche benden
dreef de ontstelde inwoners op de vlucht, en toen de Keizerlijke troepen de Zweden
kwamen verjagen, bleek de bevrijding nog erger dan de overrompeling: de stad werd
uitgeplunderd. Maar leven en vrijheid bleven ongedeerd, want de inwoners hadden
een toevlucht gezocht en gevonden binnen de muren van het slot, en daar waren zij
veilig: noch de Zweden noch de Keizerlijken deden eene poging den sterken burcht
te bemachtigen.
Deze daden zijn in Nassau niet vergeten, en daarom is het begrijpelijk, dat men
zich beijvert ook de verdere voorvallen gedurende Sophie Hedwigs weduw-jaren na
te sporen, die ongetwijfeld niet zonder belang zullen blijken, vooral omdat het een
zoo gewichtig tijdperk geldt als na den slag van Nördlingen. Twee jaren later was
het Nassausche land zoo verwoest, dat een schrikkelijke hongersnood
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uitbrak, gepaard met kwaadaardige ziekten, waardoor het onuitsprekelijk te lijden
had. Of en hoe lang zij in die jaren in het stamland van haar gemaal en haar zoons
vertoefde, is nog niet aangetoond; men weet alleen dat zij in 1642 te Arnhem overleed;
en het is eene aannemelijke gissing, dat zij twee jaren tevoren daarheen teruggekeerd
was, toen de treurmare haar bereikte dat haar oudste zoon, de stadhouder Hendrik
Casimir, voor Hulst gesneuveld was.
Moet men zich dus vooralsnog met hetgeen hier en daar is opgeteekend over de
moeder van Hendrik Casimir en zijn jongeren broeder, die hem als stadhouder in de
provincie Friesland opvolgde, tevreden stellen, de weduwe van dezen laatsten kent
men in Nassau zoo goed als men in Nederland Amalia van Solms kent of
Marijke-meu. En niet alleen dat men haar kent: men vereert haar, en vereert haar
terecht.
De vorstin, van wie hier sprake is, was Albertine Agnes, eene dochter van Prins
Frederik Hendrik. In 1652 was zij in het huwelijk getreden met Hendrik Casimirs
broeder en opvolger Willem Frederik, maar niet lang was haar echt van duur: in 1664
reeds verloor graaf Willem door een ongelukkig toeval het leven, zijne weduwe een
zevenjarig zoontje en een tienjarig dochtertje nalatende. Vooreerst dus viel er voor
haar niet aan te denken zich bezig te houden met ver af gelegen bezittingen; zij moest
zich als voogdes en gouvernante wijden aan de belangen harer kinderen, vooral aan
die van haar zoon, den onmondigen stadhouder. Maar toen deze meerderjarig was,
toog Albertina Agnes naar Diez, besloten zich daar in haren weduwstaat te vestigen.
Wellicht kwam zij er toen, in 1674, voor het eerst, en viel haar de vrij bekrompen
weduwen-woning bijster tegen, wat waarlijk voor eene dochter van Frederik Hendrik
en Amalia van Solms, opgevoed op Honselaardijk, Nieuwburg en de andere vorstelijke
verblijven, zeer natuurlijk zou geweest zijn. Hoe dit echter zij, aanstonds deed zij
eene poging om eene andere woning te verkrijgen, en
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kocht reeds zeer spoedig het verlaten klooster Dirnstein, op eene hoogte aan de Lahn,
een eindsweegs van de stad gelegen, voor de som van ongeveer 8400 Thaler, een
voor dien tijd vrij aanzienlijk bedrag. De bouwval van het klooster liet zij sloopen
en op dezelfde plaats het slot Oranienstein bouwen, dat zij aanstonds betrok en, al
is het niet te bewijzen dat zij het nimmer een tijdlang verliet, toch stellig doorgaans
bewoonde: uit verschillende jaren vindt men hare verordeningen gedagteekend van
Oranienstein, en zoo men het opmerkelijk mocht achten, dat zij in 1696 te Leeuwarden
overleed en begraven werd, de reden daarvan ligt voor de hand: het noodlot, dat zoo
dikwijls de Nassaus in Nederland trof door ongeval en vroegtijdigen dood, had weder
een slachtoffer gekozen.
Albertines eenige zoon, Hendrik Casimir II had op eene reis door Nassau, door
Herborn rijdende, het ongeluk gehad van zijn paard te storten en zich inwendig te
bezeeren. De wond, na vele bloedbrakingen schijnbaar geheeld, openbaarde zich
later opnieuw, de bloedbrakingen herhaalden zich, en op negen-en-dertigjarigen
leeftijd blies hij den laatsten adem uit. Evenals Sophie Hedwig van Brunswijk
overleefde Albertine Agnes haren zoon slechts korten tijd: in hetzelfde jaar 1696,
waarin zij hem verloor, slechts twee maanden later, daalde ook zij ten grave.
Het slot Oranienstein, in 1676 gesticht, bestaat nog. Wel is het, na de aanhechting
van Nassau aan Pruisen in 1866, bestemt tot cadettenschool, en zijn daartoe twee
groote zijgebouwen naast het voormalige slot opgetrokken, maar het hoofdgebouw,
bewoond door den commandant, is in goeden staat gehouden en zeer onlangs met
groote zorg hersteld. De hofkapel, de zalen en bijvertrekken, spreken dan ook nog
van het verleden tot ieder die ze betreedt, en in den slottuin, met zijn heerlijk uitzicht
over het Lahndal, is het niet moeilijk zich te verplaatsen in den tijd, toen het fraaie
kasteel nog toebehoorde aan de nazaten van Willem den Zwijger en Jan den Ouden
- totdat het hun, in 1806, met ruwe hand werd ontnomen, om met de overige
bezittingen het lot te deelen, dat
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Keizer Napoleon, later de Europeesche diplomatie, er over zou willen bescheren.
Oranienstein was meer dan eenig ander Nassausch oord een ware ‘Oraniersitz’,
wanneer men ten minste de milde opvatting deelt, dat ook kinderen en kleinkinderen
van Oranje-prinsessen tot het Oranje-geslacht mogen gerekend worden. Niet alleen
toch Albertine Agnes had er meer dan twintig jaren haar hoofdverblijf: hare
schoondochter heeft haar voorbeeld gevolgd, en de ongehuwde dochters van deze
laatste vorstin woonden er onafgebroken, tot dat in 1771 ook de laatst levende
overleden was. Sedert dien tijd stond het ledig, tot het in 1801 zijne poorten opende
voor zijn eigenaar, die het als balling kwam betrekken: Prins Willem V.
Albertine Agnes' schoondochter was Amalia, dochter van haar zuster Henriette
Catharina en van Johann Georg van Anhalt, en was dus in het huwelijk getreden met
haar eigen neef. Dat huwelijk was zeer gelukkig geweest, zoodat de dood van Hendrik
Casimir II een zware slag voor de jonge vorstin was, die op slechts dertigjarigen
leeftijd achterbleef als weduwe met zeven kinderen en zwanger was van het achtste,
dat vier maanden na 's vaders dood geboren werd. Reeds een jaar later bracht zij een
bezoek aan het erfland harer kinderen, voor wie zij als voogdes en regentes optrad,
maar hare plichten als zoodanig riepen haar naar de Nederlanden terug, waar zij
verscheiden jaren vertoefde. Na de meerderjarigheid van haar zoon Johan Willem
Friso keerde zij voor geruimen tijd naar Oranienstein terug, en besloot waarschijnlijk
reeds toen, in 1704, zich daar blijvend te vestigen. Inderdaad verhuisde zij met al
hare dochters in 1709 naar het slot, dat hare schoonmoeder als weduwe had bewoond
en door hare erfgenamen - de kinderen harer dochter, de hertogin van Saksen-Weimar
- edelmoediglijk aan hunne tante werd afgestaan. Op Oranienstein woonde zij dus,
toen in 1711 haar eenige zoon Johan Willem Friso aan den Moerdijk zoo ongelukkig
om het leven kwam. Wel werd het huis Nassau-Diez zwaar door het lot getroffen:
als gravin Sophie Hedwig, als
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Albertine Agnes ook, verloor zij haar echtgenoot en haar eengeboren zoon door
noodlottige rampen!
Op Oranienstein bleef Amalia tot haar dood in 1726: nog slechts zestig jaren oud
werd zij door koliekpijnen, waaraan zij meermalen leed, binnen acht dagen ten grave
gesleept. Zij had dus zeventien jaren achtereen, in het geheel ongeveer twintig jaren,
op het kasteel verblijf gehouden.
Die vorstin is het, aan wier wijsheid en goedheid de Diezer bevolking de voltooiing
dankt van den heilzamen arbeid, door Albertine Agnes begonnen, en zij is het daarom
wier naam met die harer schoonmoeder steeds eerbiedig wordt genoemd als die eener
weldoenster. Terstond bijna na hare intrede te Diez in 1674 - nog vóór den bouw dus
van Oranienstein, was Albertine Agnes begonnen met kleine, maar hoogst nuttige
maatregelen, waaruit blijkt hoezeer zij de behoeften van het gebied, waarover zij het
bewind voerde, doorzag. De dertigjarige oorlog had stad en land deerlijk benadeeld
en verarmd, en de stad was klaarblijkelijk in droevigen toestand. Een geneesheer
was er niet te vinden, een apotheek evenmin. De straten waren nog dezelfde als in
de veertiende eeuw, toen de eerste stadsmuur werd gebouwd, eigenlijk slechts twee
in getal: de overige waren nauwe steegjes. En wie zal zeggen hoevele huizen door
plundering en brand in verval geraakt en door gebrek aan middelen niet hersteld
waren? Dat alles zag Albertine in, en aanstonds sloeg zij de hand aan den arbeid.
Onverwijld voorzag zij in de behoefte aan geneeskundige hulp, ontbood een arts en
liet een apotheek oprichten; vervolgens beraamde zij middelen tot vergrooting en
uitbreiding van de stad. Zij liet te dien einde onderzoeken of er lieden waren, die
zich bereid wilden verklaren betere huizen te bouwen, niet alleen voor zichzelven,
maar met het doel de stad uit te leggen buiten de muren, en, zoo ja, op welke
voorwaarden. Binnen niet langen tijd verkreeg men zekerheid dat niet alleen Diezers,
maar ook personen van elders de zaak wel aandurfden, mits zij de vervallen huizen
van tegenwoordige bezitters voor billijken
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prijs konden verkrijgen, en bij den bouw van geheel nieuwe konden rekenen op
vrijdom van lasten gedurende een zeker aantal jaren. Op deze voorstellen ging de
gravin aanstonds in, en blijkens haar besluit van 20 April 1680 schonk zij den
begeerden vrijdom voor 20 jaren niet alleen, maar bepaalde dat bij aankoop van
bouwgrond of huizen de prijs zou geschat en vastgesteld worden door eene beëedigde
regeerings-commissie. Deze gunstige beschikkingen hadden weliswaar eenig gevolg,
maar de bouwondernemers schijnen niet zoo belust op de aangeboden voordeelen te
zijn geweest als verwacht was. Na tien jaren toch, in 1690, vindt men een tweede
besluit van Albertine Agnes, op die zaak betrekking hebbende. Den 10den October
van dat jaar werd namelijk afgekondigd, dat, om den bouwlust aan te moedigen, al
degenen, die buiten de Molenpoort tot aan de Aar-brug op grafelijken grond nieuwe
huizen wilden bouwen, dien grond in erfelijken eigendom konden krijgen, terwijl
oude gebouwen aldaar tegen billijken prijs zouden worden opgekocht en, eveeneens
zonder vergoeding, tot verbouwing zouden worden afgestaan, en bovendien nog aan
alle ondernemers, ingezetenen of vreemdelingen, voor 20 jaar volledige vrijdom
werd toegezegd van alle lasten en diensten, hoe ook genaamd, behalve in tijd van
oorlogsgevaar, wanneer wachthouden onontbeerlijk was; ook zou de gewone wijnen bier-accijns blijven bestaan.
Dat was de opkomst van Diez. Jammer is het, dat de vorstin, die den stoot gaf aan
den vooruitgang, het niet beleven mocht te zien, dat werkelijk eene nieuwe stad naast
de oude ontstaan was en bloeide: in de zes jaren, die zij nog in Diez doorbracht, kan
zij slechts hebben bespeurd, dat zij juist had geoordeeld en op de toekomst vertrouwen
kon. Aan haar schoondochter Amalia was het voorbehouden het plan te
verwezenlijken. Trouwens, zij zal geweten hebben, dat hare kinderen het niet zouden
laten varen, en dat, toen Hendrik Casimir haar was voorgegaan, Amalia haar werk
zou voortzetten: zij moet ze hebben gekend voor wat zij was: buitengewoon kundig
in verschillende zaken, juist van oordeel, vroom en vol plichtbesef, daarbij
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edelaardig en onbevooroordeeld ook waar het menschen gold van geheel andere
gezindheid dan zijzelve - in de zeventiende en achttiende eeuw eene zeldzame
eigenschap.
In 1704 vindt men Amalia in dien geest aanstonds aan het werk - in naam,
natuurlijk, van haar onmondigen zoon, den eigenlijken landsheer. Blijkbaar was in
den familie-kring reeds sinds langen tijd besproken en overlegd, op welke wijze men
den bloei van het stamland, en niet het minst van zijne hoofdplaats, kon bevorderen,
en daartoe vooral overwogen wat voor den handel, het handwerk en de uitbreiding
der stad dienstig kon zijn. Men had te dien einde het oog geslagen op de Fransche
vluchtelingen, de réfugiés, ‘maar dezen hadden elders zich gevestigd’, en ‘ook de
oorlog had de plannen belemmerd’: aldus heet het in de eerste verordening van
Amalia van 12 December 1704. Langs anderen weg moest men toen beproeven
nieuwe bewoners in het geteisterde land te lokken, en zoo ontwikkelde zich het plan,
in de genoemde verordening uitgevoerd, om den Lutherschen, die in verschillende
streken geene vrijheid van godsdienst hadden, de vrije godsdienstoefening in het
land van Diez toe te staan, met het recht zich eene kerk te bouwen ‘in de nieuwe
stad’. Eene gereede aanleiding tot het besluit was deze, dat zich verscheiden
Lutherschen voor den bouw van huizen hadden aangemeld, maar dat vele anderen
werden teruggehouden door de beperking hunner vrijheid inzake de openbare
belijdenis hunner meeningen. Uitdrukkelijk wijst de verordening erop, van welk
belang de ligging van de stad voor de scheepvaart en den handel was, en betoogt dat
deze door de voorgenomen uitbreiding aanmerkelijk zou kunnen toenemen. Daarom
werd dan de kerkbouw, het beroepen van een predikant en een onderwijzer, onder
goedkeuring alleen van den landsheer, zonder inmenging van ‘gereformeerde
inspecteurs,’ den Lutherschen toegestaan, en hun zoowel als alle andere ondernemers
de twintig-jarige vrijdom van ‘alle ordinaire en extra-ordinaire lasten en bezwaren
van hun persoon of hunne woonhuizen’ nogmaals verzekerd.
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Volkomen is toen het doel bereikt. Nog in 1705, '06 en '07, dus onverwijld na de
uitvaardiging van Amalia's besluit, kwamen de Lutherschen in grooten getale naar
Diez, en gelijken tred hield daarmede de aanbouw der nieuwe stad. Opdat echter die
bouw niet onregelmatig en willekeurig zou zijn en de stad misschien ontsieren, werd
deze gebonden aan bouwverordeningen, waaraan ook later streng de hand gehouden
werd, en uitgevoerd naar een vast plan. Binnen enkele jaren ontstonden alzoo vijf
grootere en twee kleinere straten, alle bezet met ruime, flinke huizen, twee
marktpleinen, drie bruggen over de Aar, de Luthersche kerk en andere bouwwerken.
De marktpleinen waren opzettelijk aangelegd om het uitbreidingsplan vooral ook
ten goede te doen komen aan het platteland, dat nu gelegenheid kreeg de veldvruchten
in het openbaar te koop te bieden en langs de Lahn naar den Rijn te doen vervoeren.
De ontwikkeling van den handel toch was het hoofddoel, en dit wenschte de vorstin
ook voortdurend op den voorgrond te stellen: in 1708 werd verordend, dat voortaan
in de Frankforter en Hanauer couranten niet alleen op de Luthersche Kerk moest
gewezen worden, maar ‘veelmeer op de goede handelsgelegenheid, wegens de
scheepvaart en de nabijheid der stad Frankfort, en op de vrijheid van lasten voor zoo
lange jaren’. Tot dat doeleinde werd ook het riviertje de Aar gekanaliseerd en
overbrugd: het verkeer was bij alles het hoofdoogmerk.
In den loop der achttiende eeuw is door die maatregelen niet alleen het nauwe,
verarmde stadje tot een vroolijke, vriendelijke plaats geworden en tevens eene
welvarende handelsstad, maar de geheele landstreek herstelde zich van de
oorlogsrampen en beurde zich uit de daardoor veroorzaakte armoede op. Met kracht
en gestrengheid werd tegelijkertijd de bandeloosheid en verwildering beteugeld, die
met die rampen en die ellende onafscheidelijk gepaard moesten gaan, en vroeg reeds
in de dagen van haar bewind vaardigde Amalia verordeningen uit om ‘de boosheid
der lieden, die noch naar wetten, noch naar recht of verordeningen meer leefden’
tegen te gaan, verordeningen o.a.
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tegen het brandewijntappen na des avonds 10 uur en op den Zondagmorgen, tegen
het verspreiden van smaadschriften en dergelijke. Voor alles had zij een open oog:
zelfs de boekhandel trok haar aandacht, en op haar aandrang was het, dat zich
Christoph Haas in de stad vestigde, de eerste boekhandelaar, dien het thans zoo
welvarende plaatsje heeft gekend.
Het behoeft nauwlijks der vermelding, dat ook het vorstelijk huis Oranienstein
niet vergeten werd. Daniel Marot, de ook hier te lande zoo bekende Fransche
bouwmeester, Eugenio Castelli en Van Dijck, beiden schilders van beteekenis,
alsmede verscheiden meesters van naam vergrootten het slot en versierden het met
stucwerk, schilderijen, wandbehangsels, Hollandsche meubelen, Vlaamsche en
Oostersche tapijten, Venetiaansche lichtkronen, bronzen beelden - helaas, behalve
het fraaie stucwerk, alles te gronde gegaan: op Napoleons last werd in 1811 de geheele
inventaris van Oranienstein in het openbaar verkocht!
Die verkoop vond plaats, toen het kasteel van Albertine Agnes sedert vijf jaren
ledig stond. Nog éénmaal had het, na den dood der laatste, twee-en-tachtige dochter
van Amalia van Anhalt in 1771, hare nazaten geherbergd: van December 1801 tot
het vroege voorjaar van 1806 vonden Prins Willem V en Prinses Wilhelmina er een
toevluchtsoord. Tijdens een bezoek bij zijne dochter te Brunswijk overleed de Prins
plotseling; die onverwachte dood bespaarde hem de rampen, waardoor in den loop
der volgende jaren de leden van zijn gezin getroffen werden, en een aanvang namen
bijna onmiddellijk na zijn verscheiden.
Ook aan dat vijfjarige verblijf is de herinnering nog levendig, en vele zijn de
verhalen omtrent de goedheid en mildheid der beide vorstelijke personen, die, zooveel
zij in hunne bekrompen omstandigheden nog vermochten, bijdroegen tot al wat voor
Diez nuttig kon wezen, en uit erkentelijkheid noemden de Diezers, evenals de
Dillenburgers, hunne hoofdstraat de Wilhelmstrasse, naar Willem V.
Maar de groote tijd is voor het oude graafschap altijd die van Sophie Hedwig,
Albertine Agnes en Amalia: haar,
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vooral Amalia, dankt het tegenwoordige geslacht de welvaart, waarin het zich mag
verheugen, haar gold de hulde, die men in 1910 op zoo plechtige wijze gebracht heeft
aan hare nagedachtenis, toen men Amalia's tombe, zoo lang verborgen, op nieuw
eene plaats in de Stiftskerk heeft gegeven en op nieuw gewijd: die hulde was een
dankoffer aan het verleden1).
Met groote hartelijkheid en aanhankelijkheid denkt en spreekt men in Nassau steeds
over het Nederlandsche vorstenhuis, dat ook het Nassausche geweest is tot vóór
betrekkelijk korten tijd, en met hartelijkheid denkt en spreekt men er ook over den
Nederlander, tot wien men zich verwant en aangetrokken gevoelt. Is dit wederkeerig
oók het geval? Wanneer men in Nassau de vraag stelt of onder de bezoekers ook
Hollanders zijn, dan krijgt men ten antwoord: neen, die komen hier niet, of wel: ja,
er is er wel eens een geweest. En het gebeurt oók wel, dat er bijgevoegd wordt: in
Holland kent men zeker niet eens den naam van onze stad? Het zou niet billijk zijn,
naar men mag hopen, en ook gelooven, zulk eene vraag maar klakkeloos ontkennend
te beantwoorden, maar het is toch óok wel wat bezwaarlijk met stelligheid te beweren,
dat de oud-Nassausche grafelijke zetels en de geschiedenis van de vorsten en de
bevolking in Nederland even bekend zijn als de Nederlandsche in Nassau. En dat is
toch wél jammer, want de wording van ons volk en van onzen staat houdt met de
geschiedenis van het Nassausche vorstengeslacht te innig verband om deze te
veronachtzamen. En het land? Ja, het land, waarom wordt dit niet meer bezocht? Er
zijn toch nog genoeg Nederlanders, die de voorkeur geven aan de frissche, heerlijke
lucht op een paar honderd meter hoogte boven den sigaren- en sigarettendamp in een
stads-café, en die liever dwalen door een beuken- of eikenbosch dan twee of driemaal
daags te

1) De geschiedenis van die tombe en de bijzonderheden van de plechtigheid zijn opgenomen
in de dagbladen en geïllustreerde tijdschriften van October 1910.
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luisteren naar eene Kur-kapel. Wie nog niet onder het zware geboomte achter het
stedelijke kurhaus te Dillenborg gezeten heeft en vandaar het heerlijke uitzicht genoten
over het Dill-dal en de stad, met den ouden slotheuvel en den Wilhelmstoren
daarachter, zal wel doen daarheen te gaan. Hij kan ook verzekerd zijn het er goed te
hebben: het Kurhaus, pas vijf jaren oud, zal waarlijk niet tegenvallen, en zijn
uitgestrekt en dicht bosch evenmin. En wie Diez nog niet kent en van den Schaumburg
af niet heeft neergezien op Balduinstein en het Lahndal, ook Weilburg en de
verrukkelijke Lahnbocht niet, Eppstein nog niet heeft bezocht en dat van den Staufen
af niet aan zijne voeten gezien heeft, die doet wel zich eens te bedenken of een land
en een volk, zijn eigen volk en land zoo na staande, en zoo waarlijk schilderachtig
en aantrekkelijk, niet in aanmerking zouden kunnen komen bij het beramen van een
tocht over de grenzen.
En wil hij ski-loopen of rodeln, welnu, zoo wereldsch is men reeds aan Lahn en
Dill, dat ook daartoe de gelegenheid niet ontbreekt.
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Bizet betwist
Door Dr. J. De Jong.
II. (Slot.)
Het kan geen nut hebben Gauthier-Villars stap voor stap te volgen in zijn critiek op
de werken van Bizet, althans niet die uit den Romer-tijd en de eerste te Parijs
opgevoerde opera. Tot zijn eer moet ik erkennen, dat hij niet verzuimt, bij alle
bedenkingen, ook te wijzen op hetgeen daarin reeds voor het talent van Bizet kan
pleiten. Hij geeft toe dat Don Procopio, een pastiche van Rossini, iets meer is dan
een ‘amusement de bon élève de composition’. Dat te midden van al de banaliteiten
van Vasco de Gama ‘éclatent d'étonnantes audaces harmoniques, rapides, discrètes,
presque honteuses: c'était le cri du vrai génie de Bizet, vite étouffé par les scrupules
du bon élève craintif, désireux avant tout de plaire à ses maîtres’. Dat in Les Pêcheurs
de Perles ‘de loin en loin se rencontre quelque savoureux détail harmonique ou
quelque trouvaille mélodique faisant entrevoir les plus parfaites de ses futures
réalisations; des témoignages éclatants de sa prescience d'oreille et de l'acuité de ses
sens’. Dat hij over La Jolie Fille de Perth uiterst gestreng oordeelt, kan ons niet
verbazen; men is het er vrij wel over eens, dat die opera na Les Pêcheurs een stap
terug beteekent. Wel is het
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zonderling, dat waar wij nu den componist in zijn werken een hooger vlucht zien
nemen, zijn biograaf minder en minder goed over hem te spreken valt. Bij Djamileh
aangeland, beijvert hij zich, na een korte maar scherpe executie van Louis Gallet's
libretto, allereerst aan te toonen hoe de muzikale critiek van die dagen de plank
missloeg, die over ‘wagnérisme’ en ‘chaos’ jammerde - wat hem niet moeilijk vallen
kon. Hij zelf vindt, in de honderddertig bladzijden der partituur, nauwelijks een tiental
maten die een beetje gedurfd zijn, spreekt van ‘fadeur mélodique’, ‘vulgarité
extraordinaire’, ‘operette-stijl’, ‘note bouffe qui aurait dû désennuyer Sarcey’ enz.
Daar ik wist dat Bizet zelf veel waarde aan Djamileh hechtte (‘j'ai la certitude absolue
d'avoir trouvé ma voie’)1), dat Reyer en Wéber er met warmte over hadden geschreven,
Saint-Saëns er een sonnet op had gemaakt2), en ik die partituur door moderne musici
dikwijls had hooren prijzen, was ik door dit vernietigend oordeel een beetje uit het
veld geslagen. Het verheugt mij nu eenige gezaghebbende stemmen te kunnen
aanvoeren, die over Djamileh heel wat gunstiger

1) Brief aan Galabert (zie Pigot, blz. 169).
2)
‘Djamileh, fille et fleur de l'Orient sacré,
D'une étrange guzla faisant vibrer la corde,
Chante en s'accompagnant sur l'instrument nacré
L'amour entraînant dont son âme déborde.
Le bourgeois, ruminant, dans sa stalle serré,
Ventru, laid, à regret séparé de sa horde,
Entr'ouvre un oeil vitreux, mange un bonbon sucré,
Puis se rendort, croyant que l'orchestre s'accorde.
Elle, dans les parfums de rose et de santal,
Poursuit son rêve d'or, d'azur et de cristal,
Dédaigneuse à jamais de la foule hébétée.
Et l'on voit à travers les mauresques arceaux,
Les cheveux dénoués, tombant en noirs ruisseaux,
S'éloigner la Houri, perle aux pourceaux jetée.
(Jaren geleden vond ik deze verzen in een tijdschrift en schreef ze over. De cursiveering aan
het slot is van mij).

Onze Eeuw. Jaargang 12

253
luiden. Daar is bijv. Alfred Bruneau, de componist van l'Attaque du Moulin, die in
zijn ‘La Musique Française’1) o.a. schreef: ‘Ses ouvrages de début, Les Pêcheurs de
Perles, La Jolie Fille de Perth témoignent de l'influence directe et dominatrice de
Gounod. Dans l'acte délicat de Djamileh, dans la vigoureuse ouverture de Patrie, sa
personnalité s'accuse déjà visiblement’. De bekende Max Kalbeck, die Djamileh
hoorde na Carmen en l'Arlésienne, schreef in zijn Weener ‘Opern-Abende’2), dat het
libretto, door L. Hartmann verduitscht, mislukt was en zelfs door de fijnste en
beminnelijkste muziek niet kon worden gered, maar dat Djamileh niet alleen uiterlijk
den laatsten stap beduidt op den weg naar het wereldberoemd hoofdwerk van Bizet.
‘Slechts twee jaar ouder dan Carmen, toont de dochter van het Oosten reeds vele
karakteristieke eigenschappen, die het Spaansche zigeunerkind zoo bekoorlijk maken’.
En hij prijst het fijne instrumentaal koloriet, noemt de eerste scene ‘an
stimmmungsvollem Zauber musikalisch-deskriptiver Poesie’ onvergelijkelijk; hij
roemt Djamileh's ‘ghazel’ en den dans; niet minder origineel zijn het mannenkoor
(van Harun's gasten) en de marsch der slavinnen enz. Nog warmer oordeelt W. Kienzl,
de componist van Der Evangeliemann, in zijn bundel ‘Aus Kunst und Leben’3). Hij
hoorde Djamileh in 1900 te Graz. Natuurlijk, zegt hij, kan deze opera door den veel
bescheidener vorm en eenvoudiger stof niet bij Carmen worden vergeleken. Zij bevat
echter zooveel schoons, bekoorlijks en aparts, draagt den stempel van haar maker
zoo onmiskenbaar, dat het opvoeren er van bijkans een artistieke verplichting is voor
elken schouwburg die daartoe eenigszins de middelen bezit4). Kienzl noemt de
‘Harmonik und

1)
2)
3)
4)

Parijs. Bibliothèque Charpentier, 1901, blz. 101.
Berlijn, 1898.
Berlijn, 1904.
De dans-scene vordert een ‘artiste’ en de titelrol stelt zeer hooge eischen. En de val van
Djamileh te Parijs kan grootendeels op rekening worden gesteld van de eerste vertolkster,
een zeer schoone ‘femme du monde’ (barones De Prelles), die zich in het hoofd had gezet
zangeres te worden en reeds te voren als Zerline in Fra Diavolo zonder succes was opgetreden.
Voor Djamileh zou men eigenlijk een zeer ervaren zangeres moeten hebben, tevens
karakterdanseres; men vindt die niet zoo gemakkelijk in eén persoon vereenigd, getuige de
Salome van R. Strauss.
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Instrumentalfarbe’ bewonderenswaardig. Zoo Bizet in zijn harmonische combinaties
vaak wat ver gaat, hij wordt daarin nooit onnatuurlijk of leelijk. Kienzl acht Djamileh's
‘ghazel’ de parel van het werk, roemt evenals Kalbeck de eerste scene en de
dans-muziek. ‘Reeds de ouverture is zeer origineel; de Carmen-componist verraadt
zich in het bekoorlijke trio “Lass ruh'n” en in het levendige koor “Seht doch”; ook
Djamileh's klacht, het dankbare lied van Splendiano en het uiterst “schwung-und
wirkungsvolle” slot-duo verdienen te worden genoemd’, enz.
Aan de geschiedenis van l'Arlésienne heeft Bizet's jongste biograaf meer bladzijden
gewijd dan aan het werk zelf. Zooals men weet vond het stuk van Daudet met de
muziek van Bizet geen bijval bij de eerste opvoering in het najaar van 1872, in het
‘Théâtre du Vaudeville’. Ten deele lag dat aan de haast waarmee Carvalho het had
in elkaar moeten zetten, voor een deel aan het stuk zelf, meer poëtisch dan dramatisch
krachtig en veel te weinig handeling bevattend voor vijf actes1); voor een deel ook en dat heeft Gauthier-Villars zeer juist in het licht gesteld - aan de muziek zelf. Het
publiek was gewoon aan zeer bescheiden ‘musiques de scène’, veelal korte tremolos
bij spannende oogenblikken, bij het komen en gaan der dramatis personae. Bizet's
partituur, in vier maanden, maar met groote zorg geschreven, bestond uit
vier-en-twintig grootere en kleinere nummers. Zij was te mooi, zij bevatte te veel

1) De Fransche Opera heeft indertijd een opvoering, éen enkele slechts, gegeven van l'Arlésienne.
Dat was onder de directie-Granier. De rol van Rose Mamai, te Parijs gecreëerd door een
Fargueil, later door een Tessandier, werd hier opgedragen aan mme. Granier, de vrouw van
den verdienstelijken orkestdirigent, die men gewoon was als duègne, of als ‘komische Alte’
in de operette te zien en die noch de stem, noch de macht had die hier werd vereischt. Ook
overigens werd het werk zwak verdedigd door de opera-artisten, die niet gewoon waren te
spelen zonder te zingen. Kortom, hoezeer het orkest zich ook beijverde aan de schoonheden
van Bizet's muziek recht te laten wedervaren, het was geen gelukkige avond en het publiek
kwam bij het lange sleepende stuk van Daudet niet uit de plooi.
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muziek. De abonné's van het Vaudeville-Theater, schrijft Gauthier-Villars, waren
niet in staat ‘de recevoir dans l'oreille droite les préciosités (le mot est de Reyer)
d'une prose dont Alphonse Daudet “avait caressé les périodes avec amour - nous dit
son frère - comme les stances d'une pastorale”, tout en receuillant dans l'oreille gauche
les délicates inventions harmoniques et mélodiques de Georges Bizet’. Reyer in de
‘Débats’, Wéber in de ‘Temps’ roemden wel de muziek, de meeste beoordeelaars
echter waren van meening dat de componist met opzet den dichter den voorrang had
gelaten, of dat zijn muziek het stuk noodeloos rekte en Bizet was door de slechte
ontvangst van de ‘première’ zeer ontmoedigd. ‘Ils ne m'ont pas compris, ils ne m'ont
pas compris!’, riep hij toen het gordijn was gevallen, terwijl hij op een stoel neerviel
met de vuist naar de zaal gebald1). Bij een reprise in het ‘Odéon’ had het stuk veel
meer succes (het is sedert dien te Parijs een kasstuk geworden); maar te voren reeds
had een reeks van nummers uit de partituur, door Bizet tot een suite voor orkest
vereenigd, in de concertzaal algemeen bijval gevonden2) een maand nadat de
‘Vaudeville’ den strijd had opgegeven. De Arlésienne-muziek kwam van Pasdeloup
bij Colonne, van Colonne in de Conservatoire-concerten en bleef overal op het
repertoire. Gauthier-Villars betoogt een beetje paradoxaal, dat een mooie ‘partition
de scène’ eigenlijk eerst dan in den schouwburg moest worden toegelaten, nadat zij
geruimen tijd in de concertzaal gelegenheid heeft gehad bekend te worden, gescheiden
van het tooneelstuk, waarvoor ze werd geschreven. Die van Bruneau bij l'Abbé
Mouret, in het ‘Odéon’ koel ontvangen, werd bij Colonne zeer gewaardeerd; die
welke Pierné voor Loti's Ramuntcho schreef ging als het ware geheel voor het publiek
verloren.
Over l'Arlésienne zijn de akten eigenlijk gesloten en Bruneau kon terecht reeds in
1900 schrijven dat Bizet's muziek, die aanvankelijk het stuk van Daudet scheen te

1) G.V. blz. 94.
2) Guiraud stelde later een tweede orkestsuite samen.
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zullen schaden, het ten slotte heeft gered. Gauthier-Villars geeft toe dat deze ‘recueil
de fine et excellente musique’, hetzij ze bij fragmenten weerklinkt ‘sous les ormes
des mails provinciaux, à l'heure de la musique militaire’, hetzij ze in haar geheel de
maximum-recette in het ‘Odéon’ verzekert, overal sympathiek wordt ontvangen.
Zijn bezwaar er tegen is, dat zij vóor alles het werk van een musicus is. ‘Pourquoi
vouloir à tout prix y découvrir des conceptions de poète, des recherches d'analyste
et des reconstitutions de paysagiste provencal?.... Les pages maîtresses de l'oeuvre
sont des morceaux de genre où le souvenir de Daudet, du mistral, de la ville d'Arles
se découvre malaisément. Lorsqu'il n'était pas enchaîné par son texte à la couleur
locale, Bizet ne pensait plus qu'à écrire d'agréables feuilles d'album’. Bizet putte
slechts in drie nummers uit den provencaalschen melodieënschat; dat was volgens
Gauthier-Villars niet voldoende. Het koor ‘Grand soleil de la Provence’ kon evengoed
ter eere van een geheel andere streek worden gezongen en van de inleiding tot het
2e tafereel der 2e acte een ‘O salutaris’ worden gemaakt. Volgens onzen biograaf
was Bizet trouwens altijd vrij zwak in zijn muzikale geographie. Hij reisde ‘muzikaal’
veel en men vindt hem achtereenvolgens met Don Procopio in Italië, met Les Pêcheurs
op Ceylon, met La Jolie Fille in Schotland, met Djamileh in Egypte, met l'Arlésienne
in Provence, met Carmen eindelijk in Spanje. Toch maakte Bizet alleen reizen ‘autour
de sa chambre’ en hij kende bijna even weinig Provence, als het eiland Ceylon, of
de stad Perth; hij was nooit in Egypte of in Spanje1). Gauthier-Villars vindt het
exotisme in Les Pêcheurs zeer oppervlakkig2), terwijl daarentegen Kienzl van het
inleidend koor der 2e

1) Auber verliet de Parijsche boulevards nimmer; toch heeft hij in La Muette de Portici de
mooiste Italiaansche tarentelle-muziek geschreven. Meyerbeer, hoewel nooit in het Oosten,
wist in l'Africaine (4e acte) een heel bijzondere exotische kleur aan te brengen. Zoo ook
Puccini in zijn Butterfly.
2) Laat ik in verband hiermede wijzen op een in de laatste jaren weinig gezongen lied van Bizet:
‘Adieux de l'hôtesse arabe’, waarin het smachtende van de Oostersche, die haar ‘bel étranger’
voor goed ziet vertrekken, verwonderlijk is verklankt.
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acte het exotische karakter ‘von bezaubernder Wirkung’ noemt. Over de kleur in
Djamileh laat Gauthier-Villars zich niet uit. Kenners als Kalbeck en Kienzl
bewonderen die zonder voorbehoud. ‘Op eens verplaatst ons Bizet midden in de
vreemde wereld zijner phantasie.... Wij houden die gaarne voor het land aan den
heiligen Nijl’, schrijft de eerste. ‘Men ademt al dadelijk van het begin af Egyptische
lucht’, meent Kienzl. En hij wijst er op hoe verschillend Egyptische toonschildering
door meesters van verschillende nationaliteiten is geschied. ‘Men vergelijke het
muzikale Egypte van den Duitscher Mozart in Die Zauberflöte met dat van den
Italiaan Verdi in Aida en van den Franschman Bizet in Djamileh! Bij elk is het een
andere wereld en toch wordt bij den toehoorder het overtuigend gevoel van
“Lokaltreue” gewekt’. Reyer schreef in de Débats van 31 Mei 1872, naar aanleiding
van Djamileh: ‘Voici bien la vraie musique orientale, telle que l'ont comprise du
moins ceux qui, étant allés dans le pays même, en ont rapporté des souvenirs’. En
Reyer kon het weten, hij die ook een opera had geschreven die in het Oosten speelt,
La Statue: een opera, die door Gauthier-Villars n.b. tegenover Les Pêcheurs om haar
‘note si nouvelle’ uitgespeeld wordt. Om op l'Arlésienne terug te komen: mij dunkt,
dat wanneer de mannen van de Provence zelf, de ‘Félibres’, die muziek onbetwist
aanvaarden als een zuivere uiting van hun land - zooals Gauthier-Villars moet
erkennen - daarmee alle critiek wordt teniet gedaan. Zoo staat het ieder vrij met
Gauthier-Villars Carmen een ‘évocation factice et arbitraire de l'Espagne’ te noemen,
maar slaat hij zich de wapens niet uit handen, door toe te geven, dat die ‘évocation’
niet alleen de strengsten op het stuk van nauwkeurigheid in de lokale kleur heeft
vermogen te misleiden, maar dat de Spanjaarden zelf zich geen corrida
(stierengevecht) kunnen voorstellen, zonder de uitvoering van een fragment uit
Carmen?
En hiermede ben ik gekomen tot Bizet's ‘magnum opus’ en tot de critiek er van
door Gauthier-Villars. Het is algemeen bekend dat Carmen het lot van zoovele
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meesterwerken deelde en aanvankelijk niet in den smaak viel. Eerst acht jaren na
den dood van Bizet, nadat deze opera reeds te Weenen en te Brussel, te Londen,
Petersburg en New-York was opgevoerd, kon zij te Parijs een blijvende plaats vinden
op het repertoire der ‘Opéra Comique’. Thans wordt geen opera zoo dikwijls in
Frankrijk en daarbuiten gegeven. Wat meer beteekent: deze opera mag zich in de
algemeene waardeering verheugen ook van de kenners. Of laat ik zeggen: zij mocht
zich daarin verheugen, want Gauthier-Villars is allesbehalve een vriend van Carmen.
Hij schrijft wel, dat Carmen misschien het eenige menschenwerk is dat aan elke
discussie ontsnapt: dat zelfs zij, die door een ander muzikaal ideaal tot andere werken
worden aangetrokken, er nooit aan hebben gedacht voor den dag te komen met de
bedenkingen, waarmede zij in andere gevallen zoo kwistig zijn, maar - aldus gaat
hij dan met kwalijk verholen spijt voort: ‘Het is alsof de toeschouwers van 1875 de
hoeveelheid kwaadwilligheid en onbegrip, het gewone losgeld van alle scheppende
pogingen, hebben uitgeput. Het gansche heelal lacht thans de grillige zigeunerin toe
en vergeet in haar tegenwoordigheid de verschillen, die rassen of scholen scheiden....
Opmerkelijk is het paradoxale in den eerbied, of althans in de zwijgende deferentie
van onze verwoedste Wagnerianen en zelfs Debussysten jegens een partituur, die
door stelsel en techniek behoort tot die werken die zij altijd vinnig bestreden hebben.’
En hij herinnert dan aan Nietzsche, die in zijn ‘Der Fall Wagner’ zoo vèr ging ‘de
brûler la tétralogie sur l'autel de Georges Bizet’, en aan Tschaikowsky, die bereid
scheen ‘à sacrifier à la Carmencita les délicieuses conquêtes que les compositeurs
modernes russes ont réalisées dans le domaine des sens’1). Eindelijk nog voert hij
een uitspraak aan van de ‘National-Zeitung’, dat Carmen, hoewel door een
Franschman gecomponeerd, geen werkelijk Fransche muziek bevat. Met
Gauthier-Villars acht ik die

1) G.V. citeert een brief van Tschaikowsky van het jaar 1880. Tsch. noemt daarin Carmen een
meesterwerk, een van die zeldzame scheppingen, die het streven van een geheel tijdperk
uitdrukken.
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laatste bewering ten eenenmale onjuist; dat hij in Carmen niets anders zien kan dan
een zeer traditionalistische ‘opéra comique’ is onverklaarbaar. Zij is dat alvast niet
door het libretto, dat in een voor dien tijd uiterst vreemd milieu speelt en met een
moord eindigt. Gauthier-Villars verwijt Meilhac en Halévy hun toeleg om de silhouet
van de door Mérimée zoo scherp geteekende heldin te verzachten, te vervagen, te
banaliseeren; de concessies die zij deden aan de moraal met hun ‘honnêtes fantoches’,
maar hij weet beter dan iemand dat het onmogelijk was José en Carmen ten tooneele
te voeren precies zooals Mérimée hen heeft geschilderd. Stellig heeft José niet de
‘haute allure’ van den bandiet van Mérimée en de eenige moord dien hij bij Meilhac
en Halévy pleegt is die op zijn geliefde. Zoo is Carmen ook geen dievegge, geen
‘femme apache’ zooals in de novelle en haar echtgenoot, de vreeselijke Garcia, komt
in de opera heelemaal niet voor. Ongetwijfeld dus heeft Mérimée geleden onder de
operaties van Meilhac en Halévy; met dat al zijn José en Carmen aantrekkelijke
figuren gebleven: de een alles vergetend voor zijn hartstocht, de ander in haar
ontembaarheid den dood trotseerend, beiden vèr afstaand van de conventioneele
‘opéra comique’. Gauthier-Villars noemt de door Meilhac en Halévy gecreëerde
figuur van Micaéla ‘l'insipide et bêlante ingénue sans laquelle il n'est pas d'opéra
comique digne de ce nom’, en hij is van oordeel, dat de twee verschijningen van
José's beschermengel ‘en jupe bleue et nattes tombantes’ de handeling zeer vertragen
en den indruk maken van kunstmatige, in het drama ingeschoven ‘hors-d'oeuvre’.
Ik ben heelemaal niet van die meening. Micaéla werd gecreëerd, omdat de librettisten
de wenschelijkheid inzagen van een met Carmen contrasteerende figuur en de
componist de wenschelijkheid van een hooge sopraan in een werk, waarvan de
hoofdrol een mezzo is, en waarin zooveel mannen voorkomen. In de 1e acte werkt
haar scene met José, na de eerste ontmoeting van José en Carmen, als een idylle,
waardoor de latere ontmoeting van José en Carmen nog sterker reliëf krijgt
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en die de macht van het noodlot, dat al op den loer lag om José van het rechte pad
af te brengen, nog meer doet uitkomen. In de 3e acte maakt haar goed gemotiveerd
ingrijpen in het drama de verwijdering tusschen Carmen en José nog grooter en voert
tot de prachtige uitbarsting: ‘Tu me dis de la suivre’. Pigot, die zestig bladzijden van
zijn werk aan Carmen wijdt, vermeldt ook niets waaruit zou blijken dat Micaéla als
‘hors-d'oeuvre’ werd opgevat, of later er ingebracht. Wel is hij aansprakelijk voor
de door Gauthier-Villars natuurlijk met genot overgenomen mededeeling, dat Bizet
tot dertien malen toe Carmen's eerste lied overschreef, alvorens hij het de vertolkster,
de voortreffelijke Galli-Marié, naar den zin kon maken. Zij wilde voor haar ‘entrée
en scène’ iets zeer karakteristieks, iets Spaanschs, of dat daarop geleek, iets waarbij
zij ‘pût à loisir déployer l'arsenal complet de ses perversités artistiques: caresses de
la voix et du sourire, inflexions voluptueuses, oeillades assassines, gestes troublants’,
zegt Pigot. Ten slotte, tijdens de repetities, kwam Bizet een Spaansch volkslied in
de gedachte en hij werkte dat om tot de thans wereldberoemde ‘Habanera’. Zeker
had men voor Bizet kunnen wenschen dat hij geheel uit eigen inspiratie had geput,
en zonder door Galli-Marié te zijn beïnvloed. Maar men denke zich terug in 1875.
Het was een heel waagstuk in de ‘Opéra Comique’ een opera als Carmen op te voeren.
De directeur Du Locle zelf geloofde geen oogenblik dat zij zou slagen; hij vond de
muziek ‘cochinchinoise’ (‘on n'y comprend rien’) en het stuk onzedelijk. Pigot vertelt
dat een minister Du Locle een loge had gevraagd voor de ‘première’; Du Locle zond
hem daarop een persoonlijke uitnoodiging voor de generale repetitie, want - schreef
hij - het stuk was zoo onbetamelijk, dat hij het wenschelijk achtte dat de minister
eerst zelf zou oordeelen, of hij er wel met zijn kinderen heen kon gaan. Zoo werd te
voren reeds stemming gemaakt tegen het nieuwe werk. Geen wonder dat de artisten
zenuwachtig waren en, daar alles van den eersten indruk afhangt, dat Galli-Marié
zeer veel gewicht hechtte aan haar eerste ‘entrée’. Voor het overige zal ieder die het
lied,
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dat reeds te voren door Yradier was gebruikt (dat leidde bijna tot een proces met den
uitgever van Yradier's ‘Chanson’), vergelijkt bij hetgeen Bizet er van maakte, hem
toch niet minder bewonderen. Voor eenmaal althans bracht het cijfer dertien geluk
aan en de ‘Habanera’ was al wat de meest veeleischende Carmen verlangen kon.
Waar is, wat Gauthier-Villars niet aan Pigot ontleende: dat Bizet voor de ‘entrée’
van Escamillo muziek had geschreven, die hij later verving door de thans zoo populair
geworden coupletten. Uit mijn eigen herinnering kan ik er bijvoegen dat Meilhac en
Halévy die vervanging op hun geweten hebben. Zij waren van oordeel dat Bizet's
toréador-muziek te voornaam was voor den toestand, niet genoeg ‘en dehors’. De
componist gaf toe, met weerzin (‘Ah!, ils veulent de l'ordure, eh bien, en voilà!’) en
de uitkomst stelde de librettisten in het gelijk. De coupletten van Escamillo zijn
precies geworden wat de situatie vordert en het luide orkest - het is alsof men het
bloed hoort stroomen - met het vulgair-coquette refrein helpen het beeld van den
stierenvechter-vrouwenjager voltooien. Bij deze twee concessies bleef het (zelfs de
partij van Micaéla is van versieringen vrij) en wanneer Gauthier-Villars dus schrijft,
dat Bizet ook ditmaal ‘se préoccupait surtout de flatter son public ou ses interprêtes’,
dan is dat eenvoudig kwaadwilligheid. Diezelfde kwaadwilligheid openbaart zich in
hetgeen hij van de partituur zegt. Na te hebben vooropgesteld dat Bizet in Carmen
zijn tijdgenooten wederom schandaliseerde door verrukkelijke harmonische détails;
dat hij stout moduleerde; dat hij bij benadering ‘iberiseerde’ maar voldoende om de
onkundigen te verontrusten en dat hij met het slot van José's ‘La fleur’ alle critici
van hun zetels deed opspringen, verzekert hij dat Carmen niets nieuws bevat in bouw
en détails. ‘Ce sont toujours les choeurs de franche carrure, les duos symmétriques,
les ensembles placés aux endroits habituels, les cavatines, les prières, les romances,
les danses, les airs à couplets et à refrains du vieux répertoire’. Waar haalt de schrijver
die ‘cavatines’, ‘prières’ en ‘romances’ vandaan! Ik herinner
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mij slechts éen cavatine, die van Micaéla in de 3e acte, geen enkele ‘prière’ en éen
romance, die van José in de 2e acte. En deze vormt het keerpunt in de lange scene
van José en Carmen. De scene van José en Micaéla in de 1e acte moge een
symmetrisch duo zijn, Bizet moge coupletten met refreinen niet hebben versmaad,
in de kapitale tooneelen van José en Carmen heeft hij geen duo's in den ouden trant
gegeven, maar, met verwaarloozing van den gesloten vorm, werkelijke ‘scenes’. Die
van de 1e acte, die van de 2e, beginnend met een dans en eindigend met een gevecht,
de finale van de 3e acte en eindelijk de grootsche slotscene van de 4e acte, toonen
een vrijheid van behandeling, een zich aanpassen van de muziek aan tekst en
handeling, die men te vergeefs in al wat de ‘opéra comique’ te voren opleverde,
zoeken zou. De geweldige laatste scene der 4e acte is nu nog, na al wat sedert Carmen
voor het voetlicht kwam, door haar waarheid en kracht een hoogtepunt in de
muzikaal-dramatische kunst.
Volgens Gauthier-Villars is Carmen niet alleen ‘traditionalistisch’, maar is zij
klaarblijkelijk veeleer een reactie dan een vooruitgang op het repertoire van de XVIIIe
eeuw: Monsigny's Déserteur, Grétry's Richard Coeur de Lion, Dalayrac's Nina,
Méhul's Stratonice en Joseph, werken waarin men de componisten meer en meer
ziet streven naar juistheid van uitdrukking, terwijl het orkestraal commentaar
daarmede gelijken tred houdt. Men moet toch wel zeer diep in het vooroordeel steken,
om niet te worden getroffen door de juistheid van uitdrukking, of door de
welsprekendheid van de instrumentatie, waarvan Carmen op bijna elke bladzijde
getuigt. Gauthier-Villars neemt van deze opera afscheid door in extenso een
ongunstige critiek van Adolphe Jullien na de ‘première’ over te nemen1) en den
plotselingen dood van den componist vermeldend, op den avond van de 33e opvoering,
is al wat hij er ironisch bijvoegt: ‘Le lendemain, son génie ne faisait plus de doute
pour personne’. Geen woord over het op zoo jeugdigen leeftijd

1) Zij culmineert in de uitspraak, dat Carmen is een ‘longue suite de compromis aussi bien dans
le poème que dans la musique’.
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heengaan van een kunstenaar, van wiens werken Gauthier-Villars zelf getuigt dat zij
aesthetisch een stijgende lijn volgen (al was de stijging volgens hem meer toevallig
dan uit innerlijken aandrang), zoodat nog veel en beters van hem had kunnen worden
verwacht. ‘Il aura frayé la route à ses contemporains en s'élancant audacieusement
à la recherche de la vérité dans l'art dramatique’, schreef in 1894 Hugues Imbert1) en
Romain Rolland in 1908: ‘Par son naturel même et la claire conscience qu'elle avait
du génie de sa race, cette musique (Carmen en l'Arlésienne) était bien en avance sur
son temps. Quelle place n'eût pas prise Bizet à la tête de notre art, s'il avait vécu vingt
ans de plus!’2) Laat ik nog eventjes een niet-Franschman aan het woord3): ‘Es ist gar
nicht abzusehen was ein Mann mit so üppiger Erfindungsgabe, so grosser dramatischer
Begabung und so hervorragendem technischem Können der Welt noch geschenkt
hätte, wenn ihn das Geschick, das ihm nicht einmal einen Teil des Welterfolges
seines Hauptwerkes zu erleben vergönnt hat, nicht so grausam früh seinem Schaffen
entrissen haben würde’.
Ja, voorwaar, Bizet stierf niet alleen vroeg, maar te vroeg!
Zooals men weet is de muziek in Frankrijk na 1870 in nieuwe banen getreden. Berlioz
werd in het schild geheven, Wagner triumpheerde en César Franck, in 1872 benoemd
tot opvolger van Benoist aan de orgelklasse van het Conservatorium te Parijs, werd
de grondlegger van een nieuwe school voor orkest- en kamermuziek, waaruit bijna
alle voormannen in de tegenwoordige Fransche muziek zijn voortgekomen. In ons
land is van hun werk nog niet zoo heel veel tot ons doorgedrongen: van hetgeen zij
op muzikaal-dramatisch gebied wrochten zoo goed als niets, en, met uitzondering
van Brussel, heeft men zich ook in andere landen niet gehaast de nieuwere en
allernieuwste

1) ‘Portraits et Etudes’, blz. 160.
2) ‘Musiciens d'aujourd'hui’, blz. 215.
3) W. Kienzl ‘Aus Kunst und Leben’, blz. 167.
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Fransche opera-litteratuur te verbreiden1). Hoewel Gauthier-Villars zich daarover
niet uitspreekt, is het duidelijk dat al zijn sympathieën uitgaan naar die nieuwere
richting - die er tot hiertoe niet in is geslaagd de wereld van Carmen afkeerig te
maken. Zou hierin niet misschien de, of een verklaring moeten worden gezocht voor
het onvriendelijke dezer biographie? Bizet is Gauthier-Villars te gematigd, te
geequilibreerd, niet stout, niet revolutionnair genoeg. Vandaar de schimpscheutjes
op den ‘fort-en-thême’, ‘fort-en-fugue’, op den ‘côté-bon élève’, van Bizet, vandaar
de telkens herhaalde beschuldiging van opportunisme waar de welwillender Reyer
spreekt van eclectisme. Bizet was nooit van harte een ‘musicien d'avant-garde’, zegt
Gauthier-Villars. Moet hij daarom als minderwaardig op zij worden gezet? Kan hij
het helpen dat men van Carmen een ‘instrument de combat’ heeft gemaakt, of dat
sommigen haar ‘le point de départ du drame lyrique moderne’ hebben genoemd? En
hebben we nu, omdat overijverige bewonderaars misschien te vèr gingen, Carmen
en l'Arlésienne voortaan alleen als ‘articles de Paris’ voor export te beschouwen?
Neen, driewerf neen! De vrienden van Bizet zullen zich door Gauthier-Villars niet
aan het wankelen laten brengen. Zij zullen zich de vermaning (hier reeds aangehaald)
van Gaston de Betzi, alias Georges Bizet, herinneren: ‘Ne demandons pas à un grand
artiste les qualités qui lui manquent’. Bizet was van het latijnsche ras, dat vóor alles
klaarheid wil en de maat weet te houden. Jong-Frankrijk streeft andere idealen na
en waarheen het ons voeren zal, is nog in het geheel niet uit te maken. Vooralsnog
zou men, op de uitkomsten lettend, geneigd zijn met Romain Rolland in te stemmen,
waar hij van de Fransche ‘école moderne’ zegt, dat de werken, die zij voortbracht:
‘à part deux ou trois, valent moins que

1) Zelfs Pelléas et Mélisande van Debussy is hier niet opgevoerd, hoewel het toch eer op den
weg der Fransche Opera had gelegen ons daarmede bekend te maken, dan bijv. met
Leoncavallo's Zaza, of De Lara's Messaline. De Amsterdamsche Wagner-Vereeniging zal
nu de eer hebben in ons land dit werk te introduceeren van.... Wagner's overtuigdsten
modernen antagonist!
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l'effort’. Stellig heeft hij gelijk waar hij zegt dat die ‘école’ den nationalen geest niet
volledig vertegenwoordigt. Gauthier-Villars is het daarmee eens, ook met de conclusie
van Romain Rolland dat in de hedendaagsche Fransche muziek Carmen en Pelléas
et Mélisande aan de tegengestelde polen thuis hooren. Beide auteurs maken geen
geheim van hun voorkeur; het verschil tusschen beiden is, dat, terwijl Gauthier-Villars
Carmen afbreekt, Romain Rolland zegt: ‘Dieu me garde de renier l'autre’. En hij
neemt daarmede het hoogere, betere standpunt in. Het is niet onmogelijk dat Debussy
naar de hoogte zal gaan; daarom behoeft Bizet niet te worden neergehaald. Een opera
is uit den aard der zaak van alle muziekvormen de vergankelijkste, maar men mag
een lang leven voorspellen aan Carmen: deze ‘met bloed en tranen geschreven’
partituur, zooals Bruneau haar noemt: ‘qui continue logiquement les traditions
nationales et les élargit superbement’1); een juweel, een dramatisch meesterwerk,
zoals Hans von Bülow schreef - en ik wil hiermee besluiten - ‘in dessen hoher
Werthschätzung ein Johannes Brahms und ein Richard Wagner ebenso gleichmässig
übereinstimmten, wie in der Freude an Johann Strauss' Walzern’2).

1) La Musique Française, blz. 100.
2) Hans von Bülow ‘Briefe und Schriften’ II, blz. 444.
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Binnenlandsch overzicht.
Van de geschiedenis van het liberalisme in ons land moet zelfs nog de eerste schets
geschreven worden. Van Koetsveld's poging ertoe is niet ernstig te nemen - ook
nimmer ernstig genomen; eenig materiaal ervoor, maar ruw uitgehouwen en nog
onbewerkt, stapelde van Welderen Rengers op in zijn ‘Parlementaire Geschiedenis’.
Wie zich tot het schrijven ervan zet - en hij zal van belangrijke feiten uit onze
staatkundige historie hebben te vertellen - heeft aanleiding aan dat liberalisme vele
zonden te verwijten: zijn begrips-geknutsel somtijds, zijn kliekgeest dikwijls, zijn
gebrek veelal aan een alle aderen doortintelende levensbeschouwing, zijn
cosmopolitisme en zijn geringe waardeering voor iedere van de zijne afwijkende
levenshouding. Maar hij zal het althans in één opzicht hebben te bewonderen: in den
moed waarmede het de daadwerkelijke oplossing van de groote staatkundige vragen
heeft aangedurfd. Het heeft ons de directe verkiezingen en het verantwoordelijk
ministerie - en daarmee den parlementairen staat gebracht; het schonk aan provincie
en gemeente een eigen leven; het gaf ons een nieuw strafrecht op nieuwen grondslag;
het verving steen voor steen van ons belastinggebouw, zonder op veel dank daarvoor
te kunnen hopen; het schrok niet terug voor de minst populaire van alle hervormingen,
de invoering van den persoonlijken dienstplicht; het verscheurde eigen bindweefsel
om Indië van zijn cultuurstelsel te verlossen en door de vaststelling van de Indische
begrooting bij de wet een rechtstreekschen band tusschen het Nederlandsche volk
en zijn Koloniale Rijk te leggen.
Men plaatse nu tegen den achtergrond van dien scheppingsdurf en die
scheppingskracht het karweien van de Rechterzij. Door háár zou de staatskunst van
nieuwe, levenwekkende en frisch bloed brengende, beginselen worden doordrongen.
Zij, krachtig door haar eenheid van grondslag, vurig door het weten van de heiligheid
van haar taak, moedig door wien ze haar Leidsman noemt, zij zou de oude vragen
opnieuw - maar beter - oplossen; zij zou de
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nieuwe problemen aangrijpen met de vastheid van den Godsknecht; zij zou de
geestelijke wedergeboorte van staat en maatschappij brengen.
Wij hebben drie rechtsche ministeries gehad. Niet dat zij weinig deden wil ik haar
het allermeest verwijten, maar dat onder dat weinige zelfs niet één enkel nieuw
bouwstuk was. Noch de door haar zelve, noch de door staat en maatschappij gestelde
problemen durft de rechterzijde aanvatten anders dan om er wat aan te rukken en te
trekken of daarvan door haar politieke tegenstanders verdedigde of beproefde, en
sedert veelal veroordeelde, oplossingen voor te dragen.
Zoo weer in de vier maanden, verloopen sedert de Begrootingsdebatten van 1911.
De herziening van de Wet tot regeling van het Armbestuur had de aanleiding tot
een herschepping van onze Armenzorg moeten zijn. Allermeest voor een
anti-revolutionnair Minister. Prof. Fabius houdt niet op eraan te herinneren dat mannen
als Groen, Mackay, Elout zich met hand en tand tegen Openbare Armenzorg hebben
verzet, en wat thans Minister Heemskerk biedt door hen zou bestreden zijn als in
den grond strijdig met de anti-revolutionnaire beginselen. De Minister bestendigt
immers niet alleen de Openbare Armenzorg, maar breidt die uit, vergemakkelijkt ze
en laat ze, in de praktijk, haar karakter verliezen van laatste redmiddel voor den alle
voedsel en onderkomen missenden behoeftige.
Het zou mogelijk zijn - al bleek er weinig van - dat sedert de dagen van Groen de
principieele inzichten op dit punt in antirevolutionnaire kringen andere waren
geworden. In de Maatschappij van onze dagen zouden de mannen van '54 (toen onze
vorige Armenwet in de Kamer werd behandeld) die van hunnen tijd niet gemakkelijk
meer herkennen. Reeds de geheel gewijzigde verspreiding van de bevolking heeft
van het oude Nederland niet veel meer overgelaten. Met de verdubbeling van het
aantal inwoners in 60 jaren is het aantal gemeenten met minder dan 5000 inwoners
steeds gedaald. Het aantal inwoners in gemeenten van 20.000 en meer inwoners
beliep in 1849 nog geen 900.000. In 1909 was het gestegen tot bijna 22/5 millioen,
of van 28% tot 40% der geheele bevolking. Deze vergroeiing van de maatschappij
is op zich zelve voor een algeheele wijziging in ons stelsel van Armenzorg reeds
voldoende aanleiding. In de gemeenten met minder dan 5000 inwoners kent ieder
inwoner den ander. Men weet wie ondersteuning behoeft en verdient; het van nabij
zien van gebrek aan het
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noodige doet de beurzen gemakkelijker openen. In gemeenten van boven de 20.000
inwoners merkt men niets meer van elkaar. De meer bemiddelde kent niet eens de
armenwijk, zet er zeker zelden een voet. En in de zeer groote steden weeft zich
bovendien een zelfkant der maatschappij, waarmee in aanraking te komen zelfs niet
zonder physieke en moreele gevaren is.
Naast deze oorzaken zijn er nog andere die den samenhang tusschen de menschen
uit verschillende maatschappelijke groepen hebben verminderd. Het toenemen van
het aantal scholen en de daarmede gepaard gaande splitsing in wat men standenscholen
noemt, het steeds minder algemeen worden van het kerkbezoek, waarbij vroeger rijk
en arm geregeld elkander ontmoetten, en, in verband daarmeê, de verminderde
opbrengst der kerkelijke collecten, dan vooral, de uitbreiding van den omvang der
bedrijven en, als gevolg daarvan, verminderde persoonlijke aanraking tusschen
patroon en arbeider. Eindelijk heeft het verhuizen der meer bemiddelden van het
platteland naar de groote steden de particuliere ondersteuning in de kleinere gemeenten
al trager doen opkomen en heeft de zoo eigenaardige samenstelling van de
armenbevolking in de groote plaatsen ook de bijzondere en kerkelijke armenzorg in
hare organisatie en wijze van werken al dichter tot de openbare armenzorg doen
naderen.
Dat alles zou ook voor den anti-revolutionnair aanleiding genoeg hebben kunnen
zijn om de noodzakelijkheid in te zien den Staat een geheel nieuwe stelling tegenover
de Armenzorg te doen innemen. De heer Tydeman, de eenige die bij de debatten in
de Tweede Kamer over de Armenwet niet aan de oppervlakte van het probleem bleef
- als men den cursus in de historie der Armenzorg van Dr. Kuyper althans buiten
beschouwing laat - verweet aan de regeering (in zachte termen, want men was
vriendelijk gezind) zoo weinig oog gehad te hebben voor wat hare hand op dit stuk
te doen vond. Maar hij moest toegeven daarmede eigenlijk buiten het kader van het
ontwerp te treden. Dit teekent geheel den toestand. Het is mogelijk, zelfs
waarschijnlijk, dat voor een principieele hervorming, hetzij dan in
oud-anti-revolutionnaire, hetzij in tegenovergestelde richting, geen meerderheid te
verkrijgen zou geweest zijn. Niet dus dat de regeering dit niet beproefde, maar dat
bij de rechterzijde niet de moed en de kracht tot het tot stand brengen ervan te vinden
was, wordt aan deze verweten.
Van de Vogelwet en eenige andere, minder principieele, regelingen spreek ik niet.
Maar heb ik niet het recht mijn verwijt te
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herhalen ten aanzien van de wijziging der Indische Comptabiliteitswet? De heer de
Beaufort zei het geestig en met eenige schamperheid: ‘De lotgevallen van dit
wetsontwerp gedurende de vijf jaren, verloopen na de eerste indiening, hebben mij
eenigszins doen denken aan de fabel van den berg en de muis. Het blijkt nu wel uit
de redevoering die wij gisteren van den geachten afgevaardigde uit Goes hebben
gehoord en uit de lijst van sprekers die thans reeds zijn ingeschreven, dat het een
muis met een lange staart kan zijn, maar het blijft, dunkt mij, toch maar een muis,
vergeleken bij den berg die ons aanvankelijk was voorgesteld. Vijf jaar geleden zijn
twee wetsontwerpen ingediend, waarin de meest ingrijpende veranderingen in de
financieele verhouding tusschen Nederland en Nederlandsch-Indië werden voorgesteld
waarvan in de laatste halve eeuw sprake is geweest. Het was een wijziging waardoor
terug werd gekomen op een beginsel, dat indertijd het shibboleth is geweest tusschen
de conservatieve en de liberale partij op koloniaal gebied, een punt waaromtrent
iedereen die zich den strijd van die dagen herinnert weet, dat onder meerderen door
de toenmalige koloniale specialiteiten van Bosse en Goltstein een zeer hevige strijd
is gevoerd, die ten slotte geëindigd is met een overwinning van de liberale partij,
waardoor aan de Staten-Generaal het recht werd verzekerd om de Indische begrooting
goed te keuren. Op dat alles wenschte men gedeeltelijk terug te komen en een andere
regeling daarvoor in de plaats te stellen. En nadat die zaak in deze Kamer zeer
uitvoering in de afdeelingen was onderzocht is de Regeering ten slotte, na bijna alles
tijdelijk te hebben teruggenomen, gekomen met deze wet, die men eigenlijk met
evenveel, en misschien met meer recht dan een wet die wij onlangs behandelden zou
kunnen noemen een wetteke. Het bevat niet anders dan een bepaling waarbij aan
Nederlandsch-Indië rechtspersoonlijkheid wordt toegekend en verder eenige regelen
voor het sluiten van leeningen’1).
Hoe belangrijke vragen, staatsrechtelijke vragen en vragen, voor de toekomst van
Indië van overwegend belang, hier ter beantwoording vóórlagen blijkt het best uit
de mooie en breedopgezette rede van Mr. de Savornin Lohman. De Regeering knijpt
voor dat alles echter de oogen dicht, en verzocht aan de Kamer haar te helpen om
bij de wet mede te deelen dat Nederlandsch Oost-Indië een rechtspersoon is - wat
overbodig is wanneer die mededeeling juist blijkt, en een dwaasheid als Indië de
feitelijke

1) Handelingen 1911-1912. Bldz. 1887.
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eigenschappen van de persoonlijkheid, eigen wil en eigen vermogen, mist.
Niet minder dan bij Armenwet en Comptabiliteitswet hebben Regeering en
Rechterzijde bij de behandeling van de wijziging der wet tot regeling van het Lager
Onderwijs (Bouwwet) en de moties van de heeren Arts en ter Laan getoond hoe
vreemd haar alle neiging tot stoute hervorming is.
Bouwwet en moties raken de beide groote zijden van het onderwijsvraagstuk. De
eerste de organisatie van het onderwijs zelf, de laatste de positie van hen die met de
taak van onderwijzen belast zijn. Afgescheiden van een betere aansluiting van de
verschillende onderwijstrappen (lager, middelbaar, hooger) en onderwijssoorten
(gewoon- en vakonderwijs), is ook de eigenlijke organisatie van het lager onderwijs
tot een door alle partijen als brandend erkende kwestie geworden. Wie zal er
zeggenschap over hebben? Wie moet het betalen? Hoe tegen verwording en ontaarding
te waken? Hoe te voorkomen dat in de plaats van de onder politieke invloeden toch
altijd zeer begrensde staats- en gemeentevoogdij een nietsontziende en niet de
geringste vrijheid van beweging duldende voogdij van kerk, kliek en geestelijken
wordt gesteld? Hoe, wat de salariëering van de onderwijzers aangaat, de nuttige
uitkomsten van ons volksonderwijs zoo groot mogelijk te maken en de positie van
de daarbij betrokkenen overeenkomstig hunne verdiensten voor de samenleving te
regelen, zonder de uitgaven verre boven onze draagkracht op te drijven?
Regeering en rechterzijde beiden, een gedeelte harer althans, kennen en erkennen
de moeilijkheden. Maar zij halen, verlegen of brutaal, al naar den aard, de schouders
op en vergrooten die moeilijkheden nog wat, voorzoover dat de Coalitie niet al te
onprofijtelijk belooft te zijn. De Regeering weet daarbij zelfs den gouvernementeelen
stijl niet meer te bewaren. Had zij aanvankelijk inzake de bouwsubsidies, bezwaar
gemaakt verder te gaan dan zij deed, de indiening van een amendement van der
Molen-Wijnbergen deed haar verklaren dat bij nader inzien 's Rijks financiën wel
een uitgaaf van 5 ton (amendement) in plaats van 2 ton (regeerings-voorstel) toelieten.
‘Er worden niet meer wetsontwerpen door den Minister ingediend - zei de heer
Ketelaar1) -, er wordt een balletje opgegooid om te zien hoever men komen kan, en
als een van de goede golfers van de overzijde het een goeden tik geeft, rolt het nog
veel verder dan eerst werd

1) Handelingen 1911-1912. Bldz. 1804.
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gedacht.’ Toen hij daarop den Minister uitdaagde het amendement nu ook maar over
te nemen, gaf deze daaraan gevolg, met een gebaar van ‘oh, dat durf ik best, hoor!’
Doorloopend gebrek aan staatkundigen scheppingsdrang dus en aan
scheppingsvermogen. Buiten de Militiewet - die overigens, naar de uitspraak van
Minister Colijn, slechts een nieuw dak op een oud huis was - in het geheele bestaan
van het Ministerie Heemskerk niets dat nieuw staatkundig leven en nieuwen groei
belooft. Niet in wat werd afgedaan en nog minder in wat werd voorbereid - en
misschien niet wordt afgedaan. Men is zich bewust, aan de rechterzijde, van die
staatkundige geslachtsloosheid, en tracht nu zijn onvermogen te wijten aan de
hinderlijke tegenwoordigheid van de linkerzijde. Vooral in de kleinere zwarte pers
begint het een dagelijksche gewoonte te worden van obstructie te spreken. Men moet
daarbij zelfs voor grove leugens niet terugdeinzen omdat, de enkele gevallen van
opzettelijke en als zoodanig aangekondigde belemmering van den parlementairen
arbeid daargelaten, zelfs de socialisten zich aan geen andere obstructie hebben
schuldig gemaakt dan welke elke regeeringspartij pleegt te zien in alle door de
oppositie wat breedvoerig geuite bezwaren tegen haar doen en laten. En zeker daalt
men tot een ook bij groven politieken strijd ongehoorde waarheidsverwringing door
de weinig verkwikkelijke historie met de Bakkerswet aan het optreden der linkerzijde
te wijten. Men heeft een paar jaar het bakkersbedrijf in ongerustheid en ongewisheid
gelaten door den windvaan-aard van Minister Talma, door de politieke
onsamenhangendheid der rechterzijde, door de vrees, na een ongunstig Tweede of
Eerste Kamer-votum, het Kabinet met den val van den ‘arbeiders-minister’ te zullen
ontredderen. Het is mogelijk en verklaarbaar dat men aan de linkerzijde politieke
bedoelingen had met zijn stem vóór het voorstel-Troelstra, strekkende om de
Bakkerswet onmiddellijk nà het Paasch-recès en dus vóór ziektewet en wat dies meer
zij aan de orde te stellen. Dat was dan toch geen andere politieke bedoeling dan de
volkomen verdedigbare: de Rechterzijde te dwingen òf een wet te behandelen haar
door een bevriend minister voorgelegd en daarmee te toonen hoe de scheuren in hare
politieke samenstelling tot den grond doorloopen, òfwel de behandeling te weigeren
en zóó te erkennen dat zij liever een belangrijk bedrijf een paar jaar bemoeielijkt en
een noodzakelijke regeling achterwege laat, dan zich aan politieke ongewisheden
bloot te stellen.
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Er is, in werkelijkheid, voor al die besluiteloosheid en machteloosheid, voor al die
politieke onwaarachtigheid slechts ééne oorzaak: Dr. Kuyper.
Den 1en April 1912 werd het veertigjarig bestaan van ‘De Standaard’ gevierd. Dat
is geworden een huldiging van Dr. Kuyper. Natuurlijk! Buiten de artikelen en
driestarren van den hoofdredacteur staat het blad niet boven de volksblaadjes van
een dubbeltje per week. In geen enkel opzicht. Noch als nieuwsblad: het is weinig
of slecht ingelicht, en eenzijdiger zelfs dan ‘Het Volk’. Noch van journalistiek
standpunt gezien: de correspondenties en overzichten zijn geestloos en wauwelend.
Noch ook als cultuur-brenger: nooit blijkt van een eigen, belangwekkenden kijk op
het maatschappelijk en staatkundig gebeuren of de geestelijke stroomingen van den
tijd.
De Standaard-hulde moest dus worden een Kuyper-hulde. Had men zich toch ertoe
bepaald hem als geniaal stylist te eeren! Wie niet geheel en al ongevoelig is voor
taalbekoring zou dan blijde hebben meegejuicht. Zulk een buigzaamheid en frischheid;
zóóveel stoutheid en kracht; zóó groote woordenrijkdom; en allermeest, zulk een
plastiek, tot in het kleinste stukje, zulk een dramatiek ook! Als muziek soms de
woordstroom, als een wereld van levende werkelijkheid de beelden. Niet bijeengezocht
en saamgemetseld, maar uit één stuk gehouwen, uit alle materiaal, vlak bij de hand
gevonden of van veraf gehaald.
Had men hem toch alleen geëerd voor hoe hij schreef, in die veertig jaren - maar
niet voor wat hij schreef. Voor de hoeveelheid? Gaarne! We hebben van hemzelf
vernomen, uit den toost dien hij zich in het feestnummer van zijn blad toedronk, hoe
groot zijn werkkracht was. ‘Toen ik, na mijn ziekte, de hoofdredactie weer op mij
nam, stond ik èn voor de artikelen èn driestarren zoo goed als geheel alleen. Een taak
die daarom vooral drukte, omdat ik tegelijk hoogleeraar in drie vakken werd sinds
1880; ook nog in het Centraal Comité de leiding mij zag toevertrouwd; in 1894
bovendien tot Kamerlid werd gekozen; en sinds 1879 mij bovendien zelf den last
had opgelegd om een geheel nieuw weekblad, onder den alouden naam van De
Heraut, uit te geven; een blad waarin ik elke week ten minste 20 bladzijden druks
te schrijven had’1).
Voor den stijl en de reuzen-werkkracht oprechte bewondering; voor den inhoud
van die bijna oneindige reeks artikelen en driestarren bewondering allerminst, meestal
zelfs geen waardeering, en

1) De Standaard, No. 12284.
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dikwijls afkeer. Knap, van omvangrijk weten en groote belezenheid getuigend bijna
altijd, die artikelen, maar diep en doorwrocht, den waarlijk wijze verradend, nimmer.
En dan de opzet! De opzet om de hem volgende massa te brengen waar hij wil, die
opzet sprekend uit ieder woord, dat haar vleien moet of hare eerzucht moet
aanwakkeren; sprekend uit het altijd en weloverwogen zwijgen over iederen
tegenstander, wiens doen eerbied zou kunnen wekken of wiens woorden de
demagogische sfeer zouden kunnen breken: sprekend uit het nooit recht doen aan
wie hem niet volgen wil, geen recht aan zijn meeningen, geen recht aan zijn bedoeling,
geen recht zelfs aan zijn voor het geheele land ontwijfelbare overwinning in een
strijd over feiten.
Voor zulk een inhoud geen bewondering. Even geringe waardeering voor den
staatsman, dien men op dit jubileum mede heeft willen eeren. Voelt hij het zelf, geen
staatsman te zijn? Hoort hem deze tegenstelling maken, in zijn straks bedoeld
feestartikel: ‘Al ben ik toch door twee buitenlandsche Universiteiten tot Doctor in
de Staatswetenschappen en tot Doctor in de Rechten benoemd, een jurist ben ik niet,
en ik mis er de leest voor in mijn denktoestel. Dit betreurde ik nu wel, maar ik zag
er toch geen onoverkomelijk bezwaar in. Al wie geen jurist is voelt toch zoo telkens
hoe in de wereld der juristen vaak de formeele zijde van het zinnen van den geest
wel iets te sterk op den voorgrond treedt; iets waardoor hun voorstelling keer op keer
op de realiteit van het leven minder past. Hier staat zeer zeker tegenover, dat een
niet-jurist op zijn beurt aan de formeele scherpte van begrippen soms te weinig tol
betaalt, maar het kon toch, zoo leek het mij toe, geen kwaad, dat ook eens een enkel
maal een niet-jurist zijn denkbeelden over onze beginselen en over het practisch
daaruit volgend Staatsbeleid ten beste gaf.’ Laat die tegenstelling juist zijn, is dan
niet alléén hij staatsman, die de ideëen op den juisten tijd in begrippen weet vast te
leggen, die juist dan, als norm en realiteit elkaar beginnen te raken, ze in een stelsel
van begrippen ineenvlecht om ze voor tijden onscheidbaar samen te doen gaan?
Het is dat wat Dr Kuijper nimmer heeft gekund; het is dáárdoor dat hij, de schepper
van de Rechterzijde, de oorzaak van hare onvruchtbaarheid en haar onvermogen is.
Hij heeft haar gevoed met ideëen, die nimmer tot concreten vorm, dat is tot recht
stolden. Zijn wetboek van den arbeid, zijn publiekrechtelijke organisatie, zijn
herschepping van onze constitutie, zijn organische
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nieuw-bouw van onzen staat, dat alles verliet niet het rijk der nevelsterren.
Stel hem naast Thorbecke, toch, ook hij, niet bevreesd groote lijnen te trekken.
Maar op het oogenblik van het trekken zelf bleken ze, in de constitueerende wetten
die hij ons gaf, raaklijnen aan de verdere ontwikkeling van onzen Staat, lijnen die,
na een halve eeuw andermaal verlengd, nog immer den gang daarvan volgen, zij het
soms op wijderen afstand. Thorbecke bouwde ons staats-samenstel; Dr. Kuyper
bracht geen enkele pilaar ervoor aan. Thorbecke dacht en deed, Kuyper zon - en
sprak.
Voor één ding heeft nochtans zijne partij hem dankbaar te zijn: Dat hij haar uit de
bedompte achterkamer van winkel en werkplaats naar het politieke festijn voerde.
Naar het land der belofte, als hij het nu in Leeuwarden noemde. ‘Geen post noch
betrekking was zoo hoog, of kloeke belijders van den Christus zag men er toe
geroepen. Zelfs ons prachtig Insulinde werd onder Idenburg voor 't eerst aan een
man die ónze leuze looft, toevertrouwd... In alle hooge Colleges, tot zelfs in den
Raad van State, en nu onlangs nog in de Rekenkamer, drongen onze mannen door’1).
Daarvoor heeft zijne partij hem dank te brengen, maar ook daarvoor alleen. Hij
was haar leider, maar niet haar opvoeder. Ieder opkomend zelfstandig politiek leven,
ieder oorspronkelijk staatkundig inzicht onderdrukt hij onmiddellijk. Als
Rotterdamsche Courant of Arnhemsch Dagblad, als ‘Patrimonium’ hem even
ontglippen, straft hij hen met een sneer. Nooit vernemen zijn getrouwen met zijne
medewerking wat Prof. Fabius waagt te schrijven. Zoo is het mogelijk geworden dat
in veertig jaren de anti-revolutionnaire partij is kunnen groeien tot de politiek sterkste,
zonder in den strijd daarvoor ook maar het tiende deel van het menschenmateriaal
gevormd te hebben, dat zij tot bezetting hare posities in den Staat dringend behoeft.
Zoo kan zij wellicht nà zijn heengaan, als dat van een tweeden Lueger,
ineenschrompelen tot een futlooze en vormlooze massa.
Het Nederlandsche volk zal hem dan een dubbele misdaad te wijten hebben, die
er eigenlijk één enkele is: de natie in tweeën te hebben gescheurd, opzettelijk, waar
ook maar even de kloof zich begint te vullen die weer steeds openhalend, - en aan
het door hem afgesneden, niet-Roomsche deel van het volk zoo den ader te hebben
afgebonden, die het kostbaar bloed had kunnen

1) Uit het Diensthuis uitgeleid. Rede te Leeuwarden, te Groningen en te Rotterdam gehouden
door Dr. A. Kuyper. (Bldz. 13.)
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toevoeren. Wat het liberalisme aan religieuze warmte en kracht van levensovertuiging
miste, het had dat kunnen winnen in den samengroei met het opkomende Calvinisme.
Dat beide nu gescheiden leven, elkander beloeren als vijanden, zóó een politieke
atmosfeer ontstaat waarin ieder woord en ieder gebaar van den een, wrevel en
verdachtmaking van den ander wekt, dat zoo de een naar het ultramontanisme, de
ander naar de sociaal-democratie zich ziet gedreven, dat is voor de toekomst van den
Nederlandschen Staat misschien wat op Dr. Kuyper het zwaarst als schuld zal moeten
drukken.
F.J.W. DRION.
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Oude steden
Door J. Reitsma.
I. Veere.
Van verre over de blauwe wateren bracht de stoomboot mij naar het oude Veere. De
gouden zon blonk over de rimpelende baren, ruischend sneed de steven door de
golven die schuimend spatten dat het blanke licht in de droppen flonkerde, de lage
groene eilanden met hier en daar boven de dijken roode huizendaken of spitse torens
gleden voorbij, en reeds waren eenige uren verloopen sinds de zon haar hoogtepunt
had bereikt, toen de oude grijze kerktoren van Veere aan den einder zichtbaar werd.
Niet lang daarna legde de boot met een sierlijke wending aan bij de sluis even buiten
het stedeke.
De eerste indruk, dien men van het stadje ontvangt, is eene van ongemeene
bekoorlijkheid. Zooals wanneer de avondzon haar gulden licht vlijt over de golvende
korenvelden, eenige zwaluwen door de kristalblanke lucht scheren en slechts enkele
heldere geluiden vanuit de verte klinken, - alles schijnt te peinzen over den dag die
henen gaat -, van zulk een bekoring lijkt Veere in deze tijden te zijn. Hooge wallen
omgeven een honderdtal lage witte huisjes, die duiken onder het groen van wuivende
boomen. Boven de roode daken krinkelt de ijlblauwe rook uit de
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schoorsteenen stil omhoog in de lucht vol zonneschijn. Onder babbelende
populiere-bladeren staat een bruin paard halsgebogen te droomen, terwijl de
zonneplekken op het grasveldje een stil spel schijnen te spelen. Door een openstaande
deur blikt ge in een kleinen hof. Een groen witgepunt hek paalt een tuintje af van
een klinkerstraatje. In het blinkende gras staan wat roode geraniums en gele
zonnebloemen, terwijl tegen een witgepleisterden muur, waarop de schaduwen van
de bladeren der ooftboomen wiegen, aan de langgerekte twijgen van een leiboom
goudgele vruchten hangen. En in een zonnigen hoek ligt een witgesnorde zwarte
poes dommelig te knipoogen. In de hoofdstraat, waar hier en daar kippen de zaadjes
pikken uit het gras tusschen de keien en een oud mannetje op een stoel naast zijn
deur een pijpje rookt, weerklinkt de stilte in het geklos van klompen over de steenen,
in metaalklanken uit een smidse of in het geklingel zoo nu dan uit de torenklok van
het stadhuis. En ook de stilte zelve schijnt vol van zoete geluiden. Want de blauwe
hemel trilt immers van het warme licht, de rozen geuren in de tuintjes, en de menschen
zijn vol aandacht in hun vreedzame bedrijvigheid.
Maar toch is deze rust niet eene van hoop maar van herdenken. Want Veere is van
stad tot dorp geworden. Waar eertijds de paleiswoningen der kooplieden stonden,
graast thans het vee. De haven, die in de 16e en 17e eeuw een ankerplaats was voor
een groote koopvaardij-vloot en vele oorlogsschepen, is thans verzand, zoodat de
visscherspinken slechts bij hoog water kunnen binnenvaren. Het stadhuis, een van
de schoonste Gothische gebouwen van Walcheren, is in verval. Ver van de huizen
liggen in de weilanden thans de begroeide wallen, die eertijds het machtige Veere
eng omsloten. En deernis bevangt den reiziger als hij in de ‘oudheidkamer’ den
prachtig geciseleerden beker aanschouwt, eens door keizer Maximiliaan van
Oostenrijk geschonken aan de bloeiende handelsstad, thans voor een fooi te zien.
Maar alle tragiek van Veere's verval schijnt zich samen
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te trekken in den ouden Dom, die aan den rand van het dorp hoog boven de lage
huizen zich verheft. Het is een groote kathedraal, gebouwd in dien spierkrachtigen
tijd toen het gemeenschappelijk katholisch geloof alom zich in grootsche tempels
kristalliseerde. Zij, die den bouw aanvingen, wisten dat hunne oogen de voleinding
niet zouden zien, maar vertrouwden hun eigen godsgeloof even onwrikbaar in een
volgend geslacht. Elk arbeidde met innige aandacht, zoodat de muren hooger en
hooger rezen, de zuilen aan de toppen slank zich tot elkander negen als in versteend
gebed. Sierlijk loofwerk beitelden zij in de kapiteelen; met diepe kleuren werden de
gespitste ramen geschilderd, zoodat het licht in wondere schakeeringen gleed over
de marmeren heiligen, de kunstig gesneden choorbanken en het altaar. En wanneer
dan op feestdagen langs de kronkelende groene wegen van Walcheren, waarboven
uit het hart van den stralenden hemel het lied van den leeuwerik klonk, een kleurige
menigte van heinde en ver samenstroomde naar den grooten Dom, zagen de menschen
met liefde op naar het werk van hun eerbied.
Doch de tijden wentelden, en een nieuw geslacht kwam, dat zich meer vermeide
in het uiterlijk schoon der dingen, en den geest der vaderen niet begreep. De
voortbouw der kerk werd gestaakt, de toren der kathedraal werd niet voltooid. Nadat
nog een tijdlang de Katholieke en de Protestantsche Gemeente elk een gedeelte der
kerk voor hare eerediensten hadden gebruikt, kwam Napoleon in ons land. En deze
beheerscher en vernietiger van millioenen menschen beval, den ouden Dom tot een
kazerne te verbouwen. De fraai gekleurde Gothische vensters werden stukgesmeten
en vierkante pakhuisramen in de muren gemetseld. Het altaar en de heiligenbeelden
werden verwijderd, de kapiteelen der zuilen vernield, de grafsteenen geschonden. In
het hoofdschip en de zijbeuken werden eenige zolders boven elkander getimmerd,
waarop de soldaten werden gelegerd. En waar eens de vromen in de
wierookdoorzweefde ruimte luisterden naar het gezang der koorknapen, klonken
toen lichte liederen in een
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vreemde sprake. Na eenigen tijd werd het garnizoen verlegd waarna in den loop der
jaren het hout der planken vermolmde, daar regen en wind vrij spel hadden door de
gebroken vensters. In de tweede helft der vorige eeuw werden daarna ‘ter bevordering
van het vreemdelingenverkeer’ de gevaarlijk wordende zolders weggebroken op de
dwarsbalken na. - Nog is de ruïne imponeerend van grootschheid door de enorme
ruimten. Het zonlicht daalt van uit de hooge ramen bundelend neer langs de zware
witte pilaren. Doch tegen de vale planken zoldering bouwen de spreeuwen en
zwaluwen hare nesten; de witte muren dragen overal de vuile sporen van het verblijf
der soldaten, en van het bij regen binnenlekkende water; de bodem is zandig en vol
kuilen.
Zoo vergaat deze oude tempel, want de liefde, die eens haar schiep, is gestorven.
Langs het Gothische, vervallen stadhuis, in welks gevel de beeltenissen staan der
edelen uit het huis der van Borsselens, kwam ik bij den ouden Kampveerschen Toren,
het logement van Veere. Dit neemt een der zijden in van een pleintje, waar slechts
armoedige en verlaten huizen staan, de gebroken vensters met oude planken dicht
getimmerd. De zware deur van het logement staat open; een breede steenen wenteltrap,
welker treden uitgesleten zijn, leidt naar een klein portaal waar een nauwe lange
gang op uitloopt. De muur aan de rechterzijde van dezen gang is beplakt met
papierbehangsel, maar gescheurd en plekkerig; aan de linkerzijde zijn vele gesloten
deuren. Aan het einde van dezen langen gang is de gastkamer, een vierkant vertrek.
Er hangen wat gekleurde prenten scheef tegen de wanden, en een klok die stil staat;
rieten stoelen en een oude tafel staan op den hobbeligen vloer; het bloemig behang
is verschoten, de geligwitte gordijnen zijn gelapt; aan de lamp hangt een spinrag in langen tijd was deze torenkamer niet bewoond. Het venster rechts ziet uit op het
rommelige pleintje, waar een kar op drie wielen half op zij ligt, en kippen rondloopen;
de andere
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wand van de kamer heeft twee ramen die neerzien op den ouden vestingwal, terwijl
voor het linksche venster de grauwe zee zich uitstrekt welke diep onder tegen de
muren van den toren klotst.
Het gras op de wallen is donkergroen van tint in het licht der ondergaande zon;
enkele zwaluwen scheren tjielpend in de witte lucht. Bij den steiger aan den voet
van den toren legt een zeilboot aan; de stemmen der mannen hebben een metalen
klank in de effene stilte; wat geraas van een ketting, geloop, geroep, en daarna weer
de effene stilte. Langzaam daalt de avond. Nog zijn de wolken hoog in de ijle lucht
omkranst van een gouden licht, maar over de wijde wateren der stadig klotsende zee
komt reeds de grauwe avond. In de schemering vangen slechts de koppen der deinende
golven nog wat licht; de vloed komt op, en de golven rollen op den toren aan en
klotsen hooger en hooger tegen de met glimmend-zwarte zeedieren begroeiden voet.
Het wordt donkerder en alle dingen zijn slechts vaag nog zichtbaar. Voor het open
venster deint het gazen gordijn zacht heen en weer; het bolt even op, en glijdt weer
neer. En alles is stil, is doodelijk stil. - - Alleen het klotsen van de golven, en
daaronder het gonzen van mijn bloed. - - Hoevelen staarden in vroegere jaren, in
vroegere eeuwen voor dit open raam naar den komenden nacht? En nog altijd klotst
de zee in regelmaat van ebbe en vloed diep onder dit venster tegen den voet van
dezen toren. - Plotseling - een geluid! Een vleermuis fladdert vlak voor mij langs,
met twee getande vlerken wijd gespreid. Maar dan weer alles stil, hopeloos stil van
eenzaamheid. Zóó moet het zijn in die Siberische landen, waarvan een schrijver
vertelde, dat men er sterft van verlatenheid. - Op eenigen afstand vaart een tjalk
voorbij; de romp zwart in de zwarte duisternis; hoog in de lucht een zacht
voortglijdend toplicht. Maar geen geluid in deze haast tastbare stilte - niets - slechts
het klotsen van de zee, en daaronder het gonzen van mijn bloed...
Buiten is het pikdonker in de enge straatgeulen. Hier en daar dwaalt een schimmige
gedaante voorbij,
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klinkt wat gemompel naast een openstaande deur waaruit een lichtbundel op de keien
straalt. De wind wuift wat in de zwartmarmeren takken boven mijn hoofd. Het is nu
als een open graf, waar slechts schijndooden wonen.
En daar, als een in elkaar gezakte reus, is vóór mij de zwarte massa van den ouden
Dom, een duister brok uit den sterbestraalden hemel. De herfstwind streelt langs de
steenen muren. Het is of hij kreunt, de eenzame uit een gestorven tijd, nu het nacht
is en de menschen hem niet zien. Want nòg is hij te trotsch, maar ook te majestueus
om ons medelijden te ontvangen!

II. Brugge.
De midzomerzon stoofde de golvende landen, de blauwe lucht trilde boven de
korenvelden waar op langstengelige halmen de schuingebogen korenhoofdjes
wiegelden, in kleine dennenboschjes zoefde de wind en ergens in de bladerenpluimen
van linden langs den straatweg verscholen kwinkelden de vogels, toen ik op mijn
rijwiel over de zonbeplekte wegen van het schoone Vlaanderen reed. Waerschoot,
Eecloo, Maldeghem waren reeds voorbij gegleden in zomersche namiddagrust; in
de breede dorpsstraten was het stil; een enkele voorbijganger, een rinkelend
winkeldeurbelletje, doch overigens was er slechts de gouden zon die flonkerde in de
ramen, tegen de helwitte muren en over de hobbelige keien. Maar daarbuiten breidde
zich het welige land weder uit. En het was of ik achter de stilte het ruischen hoorde
van het schoone eeuwige leven.
Bij een kleinen estaminet ‘In 't Spaansche Kasteel’, die weggedoken lag onder
hooge kastanjeboomen, terwijl op zij ervan een voor een rijtuig gespannen paard zijn
kop bukte in een trog en twee mannen in den deurpost geleund zacht met elkander
praatten, boog zich de weg naar links en werd Brugge in de verte zichtbaar. Boven
de stad blikkerde de zon in het trillende blauw der lucht, terwijl
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de hooge Belfort, te midden van een breede reeks lage huisjes zacht-hoorbaar het
middaguur zoemde. Zoo klonk voor vele eeuwen reeds zijn stem over de wijde velden
van het immer-krachtige Vlaanderen, waar, toen als nu, de landlieden aandachtig
hun eenzaam bedrijf verrichtten, en het leven in eeuwig-weerkeerende vreugde het
zomerfeest vierde.
Brugge: de stad die met Venetië eertijds den wereldhandel bezat; waar goederen
zelfs uit Oostersche rijken werden opgestapeld om in de naburige landen te worden
verspreid; waar kostbaar lijnwaad werd geweven door zorgzame handen en de poorters
in vol gevoel hunner eigenwaarde de vrijheid eischten en kregen van de graven uit
het huis der Bourgondiërs. Brugge: de stad der stoere mannen, die meermalen
geoefende legers versloegen als de metalen stem van den getrouwen Belfort hen had
opgeroepen van hun vreedzamen arbeid; maar ook de stad van innige mijmering en
zorgenontheven kunst. Want hier woonden van Eyck, Memling, en zoovele andere
schilders en sierkunstenaars, die thans met ‘Meester’ worden aangeduid, daar hun
namen vergeten zijn en slechts enkele kunstwerken zijn gebleven als teedere
herinneringen van een kleurigen droom.
Als zoovele gangbare meeningen, is ook die betreffende deze stad als ‘la ville morte’
te eenenmale onjuist. Want zóó krachtig en intens was het leven van dien nu reeds
ver-verwijderden tijd, dat thans het verleden van Brugge leeft en den geest van den
bezoeker ganschelijk doortrèkt. Is niet de overmaat van energie in het kind een
voorwaarde voor een stevigen ouderdom? En wel was het woelig en vol bruisende
levenskracht in de dertiende en veertiende eeuw. Als de poorters van zoovele andere
steden in de groene landen waarboven het vrijheidslied van den leeuwerik klonk,
hadden de Bruggenaren reeds vroeg de erkenning hunner rechten den landsheer
afgedwongen. Bij de aanvaarding der regeering moest de graaf van Vlaanderen voor
het geopende venster van het stadhuis ten
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aanhoore der verzamelde burgers den eed afleggen, de privileges der stad te zullen
eerbiedigen. En de Roomschkoning Maximiliaan, die den Raad der Standen weigerde
te erkennen, werd gedurende elf weken gevangen gehouden, trots pauselijken banvloek
en bedreiging door legermachten, tot hij den Bruggenaren hunne rechten hergaf
(1488). En toen de vrijheid was opgebloeid, werd Brugge een tijdlang het hart der
wereld. De handel trok zich hier samen, het hof der Bourgondische vorsten bracht
er zijn weeldrigen luister, kunstenaren kwamen uit verre landen naar hier.
Het is schoon te dwalen door de flauwgebogen straten, langs de spiegelende grachten,
over de verlaten pleinen van het oude Brugge. In het stralende licht van den zomerdag,
wanneer hoog in de blauwe lucht enkele witte wolken drijven, is alles als van een
doorzichtige klaarheid in de eenzame straten met heure oude huizen. Hier en daar
zitten in de openstaande deuren kantwerksters; hare gerimpelde hoofden aandachtig
gebogen boven het werkend spel van heure vingeren. Er zijn groote woningen van
patriciërs in schoonen Renaissancestijl, met sierlijke gevels en rijkbesneden deuren;
maar er zijn ook de kleinere huizen, wier witgekalkte trapgeveltjes, groene deuren
en gele raamkozijnen van een inniger schoonheid zijn. En vooral door deze stille
kleuren is het of de huizen langs de verlaten wegen peinzen over den voorbijgeganen
tijd; zoo ziet gij in de oogen van een ouden man die U van zijn jeugd verhaalt, niet
de herkenning van de dingen welke hem in het heden omringen, doch alleen den
glans van de herinnering. Zoo is het ook met het bijkans zevenhonderd jaren oude
Bagijnenhof. Een grasveld, door eenige straatjes doorsneden en overlommerd door
hooge olmen, wordt in wijden kring omgeven door een aantal lage woningen. Op de
meestal witte muren, die afgebrokkeld hier en daar de roode steenen laten zien,
wuiven zacht de schaduwen der bladeren; achter diep-zwarte met witte gordijntjes
gedrapeerde vensters staan de helroode bloesems van geraniums. Soms schuifelt een
oud bagijneken met witte kap over het
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plein, maar overigens is alles stil. Alleen in de hooge boomen voor de kleine kapel
in het midden van den hof ritselen de bladeren. En als, kort, de klokken van den
verren Belfort klinken, is het of het de eeuwen zelve zijn, die zacht ruischen door
het loof der oude olmen.
Maar schooner nog zijn de grachten, die in sierlijke wendingen zich door de stad
slingeren. Veelal zijn zij, - als bij den Dijver, de Rozenhoedkade, de Sint-Annareie
-, aan de eene zijde omgeven door een steenen walletje overschaduwd door boomen;
aan de andere zijde door in het water staande woningen, hier door een met kleurige
oostindische-kers bekransd hek van een tuin, ginds door een oud en verweerd
koepeltje. Massief-steenen bruggen overspannen in flauwen boog het water. En dat
alles, de bloemen, de boomen, de huizen en de bruggen en daarboven de
trillendblauwe witbewolkte hemel, wordt met zulk een helderheid door het roerlooze
kristalblanke water weerkaatst, dat men bijkans het spiegelbeeld voor werkelijkheid
zoude nemen.
Mijne schreden leidden mij al mijmerende tot voor het Sint-Janshospitaal, gebouwd
in de twaalfde eeuw, waar de kostbaarste schat van Brugge, de schilderijen van
Memling, worden bewaard. In een hoog en zwaar gebouw, waar achter ijzeren tralies
kleine vensters glinsteren, is een groote Romaansch-gewelfde diepe poort, die toegang
geeft tot een kleine binnenplaats. Daarna leidt een doolhof van gangen, waar soms
door kleine ruitjes de stofjes der gouden zonnebundels wriemelen in het blauw-witte
licht, en op de geruite vloersteenen zindelijkblanke loopers liggen, naar een kleinen
hof. Een grasveldje, wat bloemen en boomen, en iets verder hooge wigvormige
boonenstaken boven groene struiken, waartusschen witgekapte nonnen ijverig bezig
zijn. In een alleenstaand huisje aan de linkerzijde van dezen tuin worden in een kleine
kamer van slechts luttelen omvang een tiental triptieken en portretten van den ouden
schilder bewaard.
In het midden der vijftiende eeuw werd, naar de sage
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luidt, in een veldslag ver in het Waalsche land een jonge man verwond. Toen hij nog
slechts gedeeltelijk was genezen, hervatte de rustelooze zijn zwerftochten; doch toen
de dagen tot weken en deze tot maanden waren gegroeid, brachten honger en ziekte
den dood nabij. Op een regenachtigen herfstavond wankelde hij, zonder meer te
weten waar hij was of waarheen hij ging, door de duistere, eenzame en doorweekte
zandstraten van Brugge, waarboven de grauwe wolken joegen in snelle vaart. Hij
voelde zich bezwijmen, zag nog even aan een duistere poort een klopper, die hij met
uiterste inspanning kon oplichten. - - Toen hij bijkwam, was het dag. Hij lag op een
kribbe in een groote zaal, de zon scheen flauw door dikke ronde en gekleurde ruitjes,
een bleek vrouwengelaat boog zorgzaam over hem heen. Maandenlang lag Memling
ziek in het hospitaal van Sint-Jan; doch toen met de nieuwe lente weer nieuwe
krachten kwamen, deed dankbaarheid hem deze heerlijke schilderijen maken.
Veel in aantal zijn zij niet; de aanbidding der wijzen, waar de ruwgebaarde schilder
zelf uit een hoekje gluurt terwijl op den achtergrond in een straat van Brugge
dromedarissen rondwandelen, de hemelsche bruiloft van Sinte Catherina, het portret
van Maarten Nieuwenhoven, de reliquiënschrijn van de heilige Ursula, en enkele
andere. Met zeldzame teederheid en fijnheid is alles geteekend, met een weelde van
zonnige kleuren geschilderd. Maar wat meer dan alles diep ontroert, is de
bovenmenschelijke rust op alle gezichten, zoowel op de sierlijkgelijnde
vrouwengelaten als op de grovere der mannen. Op de gezichten ligt nog een waas
van herinnering aan vreugde en verdriet. Het zijn geen mannen en geen vrouwen,
het zijn geen menschen meer, doch vergoddelijkte wezens, die bijna levenlooze
poppen zijn.
En buiten over de landen, weet ik, tintelt de zomerzon over de golvende
korenvelden; de oude stad met heure spiegelende grachten omgeeft dit huis van meer
nabij; maar hier in deze kleine kamer ruischt de stilte, die niet van den tijd is.
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De avond begint te komen. De schemering sluipt uit de duistere hoeken der straten
op, terwijl de toppen der daken en de torens nog staan in het volle licht. Maar stiller
wordt het. De musschen in de boomen op het pleintje voor den Dom zwijgen
plotseling, terwijl zij zooeven nog druk sjielpten en kwetterden. Langzaam wordt
het donkerder. In de boomen langs het grachtje zweeft even de avondwind. Op den
groenbemosten steenen wal zitten twee jongetjes, met hunne slanke beenen slingerend,
te praten. En over de massiefsteenen flauwgebogen brug loopt een oud vrouwtje; het
hoofd en een deel van het bovenlijf bewegen zachtdeinende boven den wal der brug.
Maar anders is het stil. De avond heeft alles met een zacht schemerwaas omhuld, de
boomen, de jongens, maar vooral de huizen, de oude huizen. Enkele woningen met
deftige trapgeveltjes, andere met sierlijke spitsboogvensters, weer andere
ineengedoken met hooge daken en lage gevels - alle weerspiegelen heur stille kleuren
in de zwartblanke gracht. Elk heeft een eigen herinnering. In het onzekere licht
schijnen ze te mijmeren en zachtkens te praten over vele eeuwen geleden, toen kloeke
gezellen hen bouwden in een zwieriger tijd. Uit het zwarte ovalen gewelf onder de oude brug komen stil drie witte zwanen
gezwommen; haar blanke lijven en heure sierlijke als vraagteekens gebogen halzen
weerspiegelen in het effen water. Haast roerloos drijven zij achter elkander als in
statigen optocht voort; nauwelijks rimpelt het water. Zacht buigt er een haar gespitsten
kop naar het blinkende vlak. Geluideloos drijven zij voort als een droom, tusschen
de oude huizen in het zwevende schemerlicht, tot zij onder een andere brug in het
zwarte duister verdwijnen. En ook in de straten zwijgt het leven van den dag. Eenige buurvrouwen staan te
praten, een enkele voorbijganger, een hotsende wagen; de geluiden klinken als glas
in deze heldere stilte. - Het groote marktplein is in de schaduw van den avond verlaten.
Aan drie zijden staan oude huizen. Maar aan de vierde zijde rijst uit de lage
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oude Hallen de hooge trotsche Belfort omhoog; de meer dan honderd meter hooge
toren, die als teeken van Brugge's macht en heerlijkheid zes eeuwen geleden werd
opgericht. In drie hooge verdiepingen stuwt de toren omhoog, terwijl de top tot een
kroon is uitgebouwd. In ondoorgrondelijke rust staat hij daar, de reus die de eeuwen
heeft zien rijzen en dalen; die in de trillende luchten, nu als toen, zijn metalen stem
laat klinken over de lage stad aan zijn voet en over de golvende landen van het
korenruischende Vlaanderen. En terwijl de avondschaduw de levens der menschen
besluipt, is zijn hoofd nog in het licht van de eeuwige zon. Rozeroode wolken zweven
in krans hoog om den top, waar kleine zwaluwen tjielpende steeds in en uit vliegen,
als wiegende op den sonoren klank van zijn krachtige stem.
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Buitenlandsche letterkunde
Door Geerten Gossaert.
III.
Magister Laukhard.1)
Het dageraadt...
Binnengeslopen door de reten tusschen de bronsgroene saaien gordijnen, die het
eerwaardige, lompe, ouderfsche ledikant omsluiten, hebben de eerste stralen der
morgenzon ons deerntje al wakker geplaagd.
En aanstonds heeft ze 't warme nestje verlaten; haar rokje en haar keursje losjens
aangedaan; en ademt nu, op bloote voetjes voor 't geopend venster getreden, met
gretige teugen de dauwvochtige welriekende ochtendlucht in, onderwijl ze, nog
droomerig, uitstaart naar den hoogen horizon, waar, onder den matblauwen hemel,
de grillige toppen van 't sneeuwgebergte rozig gloeien.
Ik geloof wel te gevoelen, waarom dit beminnelijk tafreeltje van Moritz von
Schwind, dat tot de aantrekkelijkste, schoon niet tot de befaamdste stalen van duitsche
vroegromantische schilderkunst behoort, welke de Nationalgallerie bezit, mij altijd
weer voor den geest komt zoo vaak ik mij eene voorstelling tracht te vormen van het
Duitschland van vóór de Revolutie; het Duitschland van den jongen Goethe en den
ouden Kant...

1) Magister Laukhards Leben und Schicksale, von ihm selbst beschrieben. Opnieuw uitgegeven
door Dr. V. Petersen, te Stuttgart, in 1908.
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Dat waarom ligt niet zoozeer in het suggestieve der voorstelling: het ligt voornamelijk
in de treffende overeenstemming tusschen den stijl van de schildering, en den stijl
van het geschilderde. Die ruime doch simpele slaapkamer met haren onbedekten
vloer en onbehangen vensters; met, voor eenige meubelen, naast het gigantische bed
slechts een kinderlijk zeteltje voor een weeldelooze biedermeyer-toilettafel; dat
onschuldig-rustige jonge meisje, zich blijkbaar zoo geheel te huis gevoelend in dit
primitieve boudoir; die heldere atmosfeer, waarin alles baadt: - de schilder beschikte
tot hunne weergave over een coloriet, dat in zijn klare doch gedempte tonen; over
een teekening, die in hare vaste doch gevoelige omtrekken wonderlijk geschikt was
om de aan de zijne klaarblijkelijk nauwverwante ziel der levende en levenlooze
dingen zijner aandacht op adaequate wijze te vertolken. Want is de ethische inhoud
van dit gevoelig weergegeven brokje intiem leven uit von Schwind's dagelijksche
omgeving: - de tegenstelling tusschen een sterk doch rein, kalm doch innig geestelijk
leven tot ontwaking komende in een, in materiëelen zin wel niet bepaald nooddruftige,
maar nochtans uiterst eenvoudige, ja bijna armelijke omgeving, - niet typeerend voor
het geheele tijdperk waarover wij spreken?
Niemand, dunkt me, die het leven der 18e eeuw in Duitschland heeft leeren bezien
door het glas van letterkundige of wijsgeerige studie, zal dit ten eenenmale ontkennen.
Het verschijnsel is daartoe te opvallend. Hoe pijnlijk bekrompen was niet Kants
universitaire omgeving! Hoe gering waren, vergeleken bij wat heden ten dage elk
pas aankomend student als onontbeerlijk beschouwt, de wetenschappelijke
hulpmiddelen, waarover de huisonderwijzer Hegel tijdens het ontwerpen zijner
wijsbegeerte beschikte! Hoe treft ook, in het relaas van Goethe's opvoeding, de
tegenstelling van de soberheid der stoffelijke behoeften van het gezin met den rijkdom,
met de veelvormigheid der geestelijke begeerten! Deze menschen moesten zich voor
de kennis der antieke sculptuur behelpen met stijve staalgravures en grove
gipsafgietsels; en zie, toch kwam een Winckelmann uit hun midden voort; als
schouwburg der hofstad Weimar diende hun langen tijd een soort stal waarin zoo
goed als alle requisieten ontbraken en waar de regen door het dak sijpelde, en toch
wist men er Wallenstein op de planken te brengen; zij leefden in een atmosfeer van
kribbebijterige kleinstaterij, en droomden toch van Duitschland's eenheid, ja, van
een staatkundige wereld-confederatie!
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En men meene niet, dat deze eigenaardige incongruentie tusschen het stoffelijk en
het zedelijk bestaan slechts in het leven van enkele buitengewone persoonlijkheden
te bespeuren viel. Het volstaat, in Kügelchen's ‘Jugenderinnerungen eines alten
Mannes’, de teedere beschrijvingen van het leven en het streven in het kleinburgerlijke
gezin zijn vaders te herlezen; het volstaat, (zoo men aanschouwelijk onderricht in
het leven van het Duitschland dier periode verkiest boven boekenwijsheid) om een
bezoek te brengen aan een paar dier bedevaartplaatsen waar genegenheid en eerbied
voor vroegere bewoners het destijdsche decor onaangetast hebben gelaten: het
sterfvertrek van Zinzendorf te Herrnhut, de werkcel van Goethe te Weimar, of de
woonkamer van Koningin Louise op Paretz, - om zoowel voor de vroegere als de
latere 18e eeuw, zoowel voor de hoogere als voor de lagere standen der bevolking
het alomgeldige der aangeduide tegenstelling, en dus het symbolische van von
Schwind's voorstelling te erkennen.
En toch heeft het gebruik van Kulturbilder, zooals wij er zooeven een naschetsten,
zijne gevaarlijke zijde. Niet, dat hun toepassing op zich zelf ontoelaatbaar zoude
zijn. Onvriendelijke geesten mogen beweren, dat de dichterlijke voorkeur voor het
beeld van een onvermogen tot afgetrokken, waarlijk wetenschappelijk denken getuigt;
hùn, die gelooven, dat alle wetenschap ten slotte symbolisatie is, die ook in de dorste
formules ten slotte ‘nur ein Gleichnisz’ zien, zij het vergund ten minste voor wat
betreft het gebied der letterkundige- en der beschavings-geschiedenis de overtuiging
te verdedigen, dat slechts het bezit der herscheppende verbeeldingskracht den ijverigen
napluizer tot den rang van historicus in den hoogeren zin vermag te verheffen.
En tot die herschepping nu van het verleden is zonder twijfel de graphische kunst
een belangrijk hulpmiddel. Niets inderdaad verschaft ons in zoo korten tijd een zoo
synthetische kennis van geheele tijdperken, als de opmerkzame beschouwing van
Hals' Schuttersmaaltijd, van Watteau's Départ pour Cythère, van Hogarth's Jaarmarkt
te Southwark.
Maar het gevaarlijke van den invloed dezer ‘Zedeprenten’ ligt hierin, dat ze, juist
wijl ze ons het typische eener bepaalde, organische groep der samenleving met zoo
overtuigende levenswaarheid voor oogen stellen, ons allicht het gevaar bij
uitnemendheid doen vergeten, dat elken geschiedschijver altoos bedreigt.
Het is toch eene eigenschap der kunst, dat zij het leven uitsluitend als iets
enkelvoudig-organisch kan herscheppen; mag de schilder bin-
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nen het kader van zijn doek ook de scherpste begripsmatige tegenstellingen, laat ons
zeggen een bedelaar en een rijkaard, vertoonen, zijn werk zal geen kunstwerk zijn,
tenzij hij deze tegenstelling weet samen te vatten in een hoogere levenseenheid, 't
zij deze meer uiterlijk, als samenhandeling, b.v. in eene voorstelling der Charitas,
zooals de Primitieven zoo gaarne pleegden; 't zij meer innerlijk, als een handelingloos
saamlijden, waarin, onder de modernen, b.v. Israëls zoo uitmunt, is opgevat.
Maar de samenleving, wier zijn en worden den geschiedschrijver tot algemeen
object van zijne herschepping dient, is niets minder dan een enkelvoudig organisme:
zij is eene agglomeratie van organismen, wier onderlinge betrekkingen, voor een
oogenblik aangenomen (wat allesbehalve zeker is) dat ze inderdaad aanwezig zijn,
uiterst moeilijk bepaalbaar blijken.
Eenvoudigen van ziel mogen gemeend hebben, dat men de samenlevingsgroepen,
gelijk de onderdeelen van een regiment, hiërarchiesch en symmetrisch onder 't hoog
bevel van Kolonel Staat zou kunnen rangschikken: de sociale ontwikkeling der laatste
halve eeuw heeft het tegendeel maar al te duidelijk aangetoond.
Want ware zulks toch nog eenigermate mogelijk voor die enkele sociale
groepeeringen, gelijk de Kerk, die in den letterlijken zin ‘versteend’ zijn, die een
uiterlijk zichtbaar en tastbaar bestaan hebben verkregen, geheel onmogelijk blijkt
het meer en meer voor die andere, veel gewichtiger verbindingen, die een bloot
psychisch, functioneel karakter dragen, en die onzichtbaar en onaantastbaar voor den
buitenstaander een ten opzichte van het staatsverband volkomen onafhankelijk, en
niet zelden daaraan zelfs vijandig bestaan voeren.
Inderdaad kunnen wij nauwelijks ons huis verlaten zonder door het sociaal mysterie
omgeven te zijn; overal kruisen wij, al handelende, geheime gemeenschaps-sfeeren,
en het is niet onvaak de overhoedsche kwetsing van een dier magische kringen, die
de plotselinge sociale reacties te voorschijn roepen, welke van tijd tot tijd zelfs de
voorzichtigste staatslieden verrassen.
Deze uiterste samengesteldheid der psychische organisatie onzer samenleving nu,
die den idealen geschiedvorscher - ook den litterairen - steeds voor oogen behoorde
te staan, ontgaat hem even geregeld en even noodwendig telkens weer, zoodra hij
inderdaad als geschiedschrijver optreedt. Want ook de geschiedschrijver is, tot op
zekere hoogte, en voor wat betreft het edelste deel zijner taak, kunstenaar, en als
zoodanig is hij gedwongen zich te onderwerpen

Onze Eeuw. Jaargang 12

292
aan den eisch der kunst, die alleen het enkelvoudig-organische te herscheppen vermag.
En zoo zien wij dan ook regelmatig juist den grooten historicus een eenzijdig
historicus. Heeft hij zich eenmaal een zeker gunstig standpunt tot het verkrijgen van
een overzicht gekozen, dan wordt het hem, ter wille van de eenheid van zijn werk
alras onmogelijk, het voor een nieuw te verlaten. De beoefenaars der staatkundige,
der economische, der letterkundige en der beschavings-geschiedenis, zij allen eindigen
in de praktijk regelmatig met niet langer de samenleving als eene samenleving van
menschen en menschengroepen, maar als eene verzameling van louter staatkundigen,
economen, dichters en kultuurmenschen met hun aanhang en afhang te zien en op
te vatten: en juist die eenzijdigheid wordt door het litteraire of picturale kultuurbeeld
ten zeerste in de hand gewerkt.
Tegen deze eenzijdigheid nu bestaat maar één probaat middel.
Het is de lezing van zeker slag mémoires, correspondenties en confessies, die een
blik op de geheele samenleving geven. Van zeker slag, zeg ik, want het meestgeliefde,
sterk subjectief getinte type dezer litteratuur, dat jammer genoeg uit den aard der
zaak (want alleen menschen, die veel met zich zelf bezig zijn, komen gewoonlijk tot
het opstellen van gedenkschriften) ook het meest voorkomende is, deugt voor dit
doel al heel weinig.
Alle sterk gevoels-leven toch, afgezien van zijn ethische waarde, mistint en
misvormt min of meer de ervaringen, zoodat hare sociale beteekenis moeilijker
herkenbaar wordt.
Dit geldt van het gevoelsleven zoo van hoog als van laag allooi.
Om van het laatste een voorbeeld te noemen: wie gevoelt niet dat het
schijn-ootmoedig, klam-interessanterig, huilerig-zedemeesterend karakter van
Rousseau's Confessions de objectieve betrouwbaarheid zijner zedebeschrijvingen
zoo goed als geheel vernietigt?
Doch ook van een gevoelsleven van den hoogsten rang is dit waar. Wanneer
Augustinus in zijn boek, welks titel zijn navolger plagiëerde, maar dat, zoo geheel
andersoortig, terecht veelmeer eene ‘zielsbeschrijving’ dan een beschrijving van
uiterlijk levensgebeuren genoemd is, ergens vertelt hoe hij met kornuiten appels
stelen ging, en wij, vergenoegd te bespeuren dat de jonge ‘africaanders’ uit Tagaste
tenminste èèn met ons waren in 't jongensgeloof dat hebben hebben, maar krijgen
de kunst is, ons erop spitsen een geheele reeks van dergelijke sociale genrebeeldjes
te genieten te krijgen, kunnen wij de uitstorting van droefheid en berouw waartoe
de mededeeling van
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deze onschuldige jongensboosheid aanleiding geeft wel begrijpen en zelfs bewonderen
wanneer wij ons verplaatsen in den zielstoestand van den grooten belijder, maar wij
gevoelen dan tevens toch ook, met eenige ontnuchtering, dat wij voor de kennis van
het jongensleven dier dagen hier aan een verkeerd kantoor zijn aangeland.
Het slag van mémoires, dat wij noodig hebben is veeleer dat afkomstig van lieden,
die èn de wereld met hare normen, èn hun eigen karaktereigenschappen zonder
overmatige kritiek nemen voor wat zij zijn, en die tevens genoeg sportieve
belangstelling in het leven als zoodanig bezitten, om de ervaringen, die door de
botsingen tusschen hun karakter en de wereld bepaald worden, met den noodigen
humor zakelijk en reëel beschouwen. Deze karaktersamenstelling: een superieur
nuchter verstand bij een onbeheerschten gemoedsaard - is de kenmerkende
eigenaardigheid van den avonturier van het type van Restif de la Bretonne, van
Casanova, van Heynsius. Door hun hartstochten uit elke maatschappelijke sfeer
uitgedreven, door hun handigheid op elk nieuw punt der samenleving waar zij
toevallig aanlanden tijdelijk houvast krijgende en een min of meer belangrijke,
zooalniet eervolle rol spelende, heeft hunne levensgeschiedenis, juist daardoor, iets
kaleidoskopisch, dat ze in hooge mate aantrekkelijk en belangrijk maakt, door het
onverwachte zijlicht, dat het relaas hunner ervaringen werpt op zijden van het generale
kultuurbeeld, welke, bij de gewone belichting, in de schaduw blijven, en dat ons door
zijn onbescheiden illuminatie de structuur van het geheel te beter begrijpen doet.
Uit de levensherinneringen van zulk een genialen schooier - een tijdgenoot van
Goethe - ga ik nu een paar dingen vertellen; en met zooveel te meer genoegen wijl
hij, zooals dat bij verloren zonen meer voorkomt, een zuiverheid en rechtvaardigheid
van zedelijk oordeel heeft behouden, die vertrouwen inboezemen.
Met een onbarmhartigen steek naar Rousseau en zijn navolgers, die destijds in
Duitschland welig tierden, zegt onze delinquent ergens: ‘Ich habe bei meiner
Biographie gar den Zweck nicht, dem Leser eine mitleidige Thräne abzulocken und
den Publikum so was vorzuwinseln; nein, meine Begebenheiten sollen nur den Beweis
erneuern dasz man bei sehr guter Anlage und recht gutem Herzen ein kreuzliederlicher
Kerl werden, und sein ganzes Glück ruinieren kann. Da wird nun vielleicht mancher,
der das liest, vorsichtiger in der Welt handeln, damit er auch nicht anrenne, wie ich
angerennt bin.’
Deze verwachte goede uitwerking kan zeer zeker op mensch-
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kundige gronden betwijfeld worden, doch erkend moet, dat een prettiger manier van
openbare biecht al niet denkbaar is.
***
Magister Laukhard was een man van twaalf ambachten.
Beurtelings theologant, lector, soldenier, pruisisch spion, fransch sans-culotte,
tolk, luthersch pfarrer, romanschrijver en privaatleeraar, hield deze onstandvastige
beroepstrouw een nauw verband met een onwankelbaar standvastige trouw aan de
flesch. ‘Pecus hauriat undam, sed doctus vinum’: deze studentenregel, dien hij eenmaal
aanhaalt, is helaas al te zeer het geleimotief van zijn geheele leven geweest. En indien
men hem de gerechtigheid moet laten wedervaren, dat zijn twaalf ambachten in stede
van door de traditioneele dertien slechts door elf ongelukken gevolgd werden, dankt
hij dit slechts aan een letterkundige begaafdheid, die, ofschoon zij den rampzaligen
die haar ontvingen nu gewoonlijk juist niet tot aardschen zegen strekt, onzen verloopen
Magister tenminste in de moeilijkste tijdperken van zijn wisselvallig bestaan hielp,
om met het kokkerellen van ellenlange avonturiersromans het leven te rekken.
Holzhausen, die ook overigens jegens Laukhard's nagedachtenis groote verdiensten
bezit, heeft van deze verhalen, die onder doorzichtigen sluier de mededeeling van
veel eigen levenservaringen bevatten, de beteekenis voor de intieme geschiedenis
van het herwordend Duitschland vlijtig nagespoord: maar afgezien van de erkenning
dezer waarde als historische bron lijkt het weinig waarschijnlijk dat de
litteratuurgeschiedenis, die zelfs zijne beste werken, - zoowel zijn ‘Wilhelm Stein's
Abenteuer’, waarin hij de meeste artistieke zelfbeheersching toont, als zijn
‘Eulenklappereien’, waarin de faits et gestes van den al te patriarchalen ‘Vorsteher’
der vanouds befaamde Gieszensche Meisjesschool behandeld worden; zoowel zijn
‘Rheingraf Karl Magnus’, die het gewetenloos wanbeheer van een
duodecimo-potentaatje hekelt, als zijn ‘Marki van Gebrain’, waarin de aanstellerijen
der fransche emigranten bespot worden, - geheel en al aan de vergetelheid heeft prijs
gegeven, zich genoopt zal zien haar oordeel te eeniger tijd te herzien.
Geen wonder: Laukhard was een dier ongelukkige kinderen van het oogenblik,
wier leven slechts bestaat uit een reeks van onsamenhangende episoden.
Altoos liet hij zich leven, nimmer leefde hij zich zelf. Stuurloos liet hij zich door
de omstandigheden zijn rol toebedeelen, zonder ooit in zijn wil het innerlijk richtsnoer
te vinden, dat de toevallige
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oogenblikken aaneenschakelde, en de innerlijke kracht, die de omstandigheden
beheerschte en bedwong.
Deze principiëele karakterfout vindt men uitteraard in zijn kunst terug.
Begaafd met een scherp waarnemingsvermogen en een bewonderenswaardig
geheugen, ontbrak het hem toch ten eenen male aan alle werkelijk scheppend
vermogen. Zoo moest dan ook in zijn romanwerk voor het volkomen gemis aan
zielkundige doorgronding der personen en aan logische aaneenschakeling der
gebeurtenissen, eene vergoeding gevonden worden in de bizarre phantasie, waarmede
hij trachtte aan het in den grond volkomen-willekeurige van de aaneenrijging der
onmogelijkste, schoon vaak met aangrijpend stout realisme geschetste harlekinaden
een schijn van innerlijke noodwendigheid te verleenen.
In zijne autobiographie, waar de vinding geenerlei taak te vervullen had, en het
bezit van andere hoogere gaven van compositie enz., naar beroemde voorbeelden
leeren maar al te licht van de waarheid van het te beschrijven leven naar de verdichting
zou hebben afgevoerd, viel de euvele invloed dezer leemte in zijn aanleg vrijwel
geheel weg, en kon hij zijn eigenlijk talent, zijn koelen, klaren, soberen, doch
genadeloozen werkelijkheidszin volkomen openbaren.
Als denker radicaal leerling van Aufklärer als Semler en Bähr, heeft hij als schrijver
den invloed van Lessing zeer merkbaar ondervonden. Korte perioden, met
gemakkelijke wending; voorkeur voor drastische uitdrukkingen; groote zorgvuldigheid
in de keuze van het kenmerkende woord; en bijna fransche levendigheid, zijn de
uiterlijke kenmerken van het eenige zijner boeken, waarop hij zelf het ‘non omnis
moriar’ wenschte toegepast te zien: zijne ‘Leben und Schicksale’, die, onlangs
herdrukt, de onmiddellijke aanleiding tot dit opstel zijn.
En nu de inhoud van dit zwerversleven? Niemand schenkt zijn gasten gaarne uit
een vat, waarin hij den goeden wijn zoo vermengd weet met min edele toevoegsels.
De eindelooze drinkgelagen, minnarijen en kloppartijen, die elken goedbegonnen
opzet in dit bestaan deden ten onder gaan in een willooze liederlijkheid, leenen zich
trouwens niet te best tot een geregeld resumé.
Doch in dit leven, een doelloos en richtingloos omzwerven voor zooveel en zoolang
het geheel aan zich zelf bleef overgelaten, waren een drietal tijdperken, merkwaardig
genoeg juist die, in welke een uiterlijk gezag er tenminste een schijnbaren vorm aan
verleende, wier beschrijving als zedenschildering een belangrijken

Onze Eeuw. Jaargang 12

296
kijk geeft op sommige kringen der 18e eeuwsche duitsche samenleving.
De beide eerste, met elkander in nauw verband staande, omvatten zijn jeugd- en
studie-jaren, en betreffen meer de intieme geschiedenis van het luthersch Duitschland
gedurende de religieuse krisis der Aufklärung; het laatste geeft een ruimer uitzicht
op het wereldtooneel.
***
In den kring, waarin Laukhard werd opgevoed, trekt vooreerst de gestalte van zijn'
vader de aandacht, te meer waar deze de eenige persoon uit zijn naaste omgeving is,
waarover de zoon-zelf altijd met warme liefde en ontzag spreekt.
Die oude Laukhard dan was het volmaakt type van den rationalistischen theoloog,
of liever van den school-rationalist pur et simple.
Hij had in zijn jeugd vlijtig gestudeerd, en zijn lievelings-studie van de Wolff'sche
wijsbegeerte gemaakt. Later bekende hij dikwijls zijn' zoon, ‘dat de grondstellingen
van Wolff's metaphysiek hem aan 't twijfelen aan de hoofddogma's der luthersche
leer gebracht hadden.’ Hij onderzocht nu bij gevolg stelselmatig alle dogmen van
zijn godgeleerd compendium, en verwierp ze een voor een... wijl ze met de leer van
zijn geliefde metaphysiek niet klopten.
Eindelijk vielen hem nog de boeken van den ‘beruchten’ - het woord is van onzen
Magister - Spinoza in handen, en toen was het, zooals de geneigde lezer reeds heeft
zien aankomen, met zijn ‘geloof’ geheel ‘uit’.
Een 18e eeuwsch multatuliaantje dus, slechts wat minder luidruchtig. Want hij
was, en blijkbaar niet enkel uit beroepsvrees, zeer behoedzaam in zijn spreken over
godsdienstige dingen; vertrouwde slechts nu en dan aan zijn beste vrienden een en
ander omtrent zijn private meeningen toe, en rechtvaardigde deze pia fraus, zooals
zij immer pleegt te worden gerechtvaardigd, door de, zonder twijfel gemeende,
bewering, dat hij zijn systeem dáárom niet openbaar wenschte, wijl sommigen er
een moreel misbruik van zouden kunnen maken.
Alleen zijn eenigen zoon, dien hij zijn' opvolger hoopte, maakte hij deelgenoot
van zijn geheimen.
Behalve de noodige wetenschappelijke voorbereiding voor de hoogeschool, die
hij hem, naar de gewoonte van dien tijd, persoonlijk gaf, en die trouwens weinig
boven het ‘mensa, mensae’ en derzelver gebruikelijke naweëen in den vorm van
Cicero en latijnsche themata in infinitum schijnt te zijn uitgegaan, schijnt hij echter
tot de zedelijke vorming van zijn kind weinig meer te hebben kunnen bijbrengen dan
dezen negatieven afkeer van al het niet verstandelijk-
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bevatbare, die in zijn universaliteit zoowel alle mystificatie als alle mystiek bij wijze
van broertje en zusje vaderlijk omving, benevens de ééne groote nooit genoeg te
waardeeren deugd van het rationalisme: een kortzichtigen maar roekeloozen
waarheidszin, die in zijn later leven Laukhard ook in de benauwendste
omstandigheden zekere onmiskenbare achtbaarheid verleende.
Overigens was zijn geestelijke en lichamelijke vorming aan zijn verdere omgeving
overgelaten.
Maar welk eene omgeving!
Wij, die gewoon zijn de ‘verlichting’ der 18e eeuw door het kijkglas van het
neohumanisme te zien, zijn allicht geneigd haar eenigzins hooghartig als een uiting
van verregaande bekrompenheid te veroordeelen.
Lieden als de oude Laukhard, voor wie de ‘waarheid’ van de godsdienst ‘bewezen’
moet worden uit compendia; die u met het ernstigste gezicht ter wereld komen
verklaren, dat wonderen onmogelijk zijn; en met zich zelf oneens schijnen of de
summa theologiae meer aan onopzettelijke menschelijke verblinding dan aan
opzettelijk priesterlijk bedrog haar ontstaan te danken heeft, kunnen wij slechts
waardeeren met de waardeering die wij in het Museum voor Natuurlijke Historie
jegens mastodonten plegen te betoonen.
Maar wij oordeelen hierin zeker onbillijk. Een richting behoort altoos minder te
worden beoordeeld naar hetgeen zij zelve is, dan naar de richting, waarop zij een
reactie vormt.
En deze richting was hier...
Maar laat mij liever een staaltje geven.
De vinnigste theologische tegenstander van den ouden Laukhard was zekere Pastor
Brettsneider, hofprediker van den landheer, den beruchten Rijngraaf zu Grehweiler,
die naderhand door den Keizer tot tien jaren vestingstraf wegens afpersing zijner
onderdanen veroordeeld werd.
Dit heerschap, dat later onder de Revolutie den huik naar den wind hing, en in
Straatsburg even lustig in de patriottenclubs de goddelijkheid van het Jacobinisme
en het Deïsme predikte als eertijds de goddelijkheid van het Absolutisme en het
Theïsme in de kerk, was thans nog puur orthodox, befaamd om zijn' fijnen ketterneus,
en wist overigens van niets.
‘Und dennoch,’ - ik geef het woord aan den Magister - ‘liesz sich dieser sauberer
Herr beigeben, ein Buch zum Unterricht der Kinder in der Rheingrafschaft
herauszugeben. Er sudelte zu dem Ende ein Ding aus seinen dogmatischen Heften
zusammen,

Onze Eeuw. Jaargang 12

298
welches das non plus ultra aller Unsinns und aller Grillenfängerei war; ein Ding,
worin sogar von Mitteilung der Eigenschaften Christi, vom Antichrist, von der
Höllenfahrt Christi und von allen Raritäten des Systems weitläufig gefaselt wird.
Auf die Frage: warum Christus zur Hölle gefahren sei? heiszt die Antwort: dasz er
predigte ewige Verdamnis den verdammten Geistern und sich seines Sieges an ihrer
Qual und Marter erfreute! Am Ende des Wisches steht obendrein ein Anhang von
der Verschiedenheit der Religionen - voor boerenkindren!! - von den Gnostikern,
Arianern, Nestorianern, Eutychianern, Minotheleten, Schwenkfeldern, Majoristen,
Atheisten, Deïsten u. dgl.’
En dit boek droeg den titel van ‘Heilsordnung’...!
De oude Laukhard wilde de invoering van dit prachtwerk in zijn gemeente met
alle macht beletten: maar de landgraaf en zijn hofprediker zetten hun wil door, en
het boek werd op alle scholen, en op alle catechesaties ingevoerd.
En dit geschiedde in de Pfalz, op eenige uren afstands van Brette, Melanchthons
geboorteplaats, in den jare 1766....
Eerst gesteld tegenover zulk eene ‘orthodoxie’, nietwaar, - en de onderzoekingen
van anderen omtrent dit tijdperk stellen vast dat hier ex ungue leo mag worden
gekend, - kan men de betrekkelijke zedelijke grootheid van het rationalisme geheel
waardeeren.
Slechts geportuurd aan de mismaakte dwergengestalte van den met zijn' hofpaap
in gewetenloosheid wedijverenden landgraaf begrijpen wij hoe Laukhard's zoon
levenslang tegen den ‘redlichen’ ouden heer heeft kunnen opzien als tot een' heiligen.
Zoo de geestelijke en wereldlijke herders, zoo de kudde.
Afgrijselijk is het tafreel der zedelijke en lichamelijke verwording der aan drank
en ontucht overgegeven, doch uiterlijk confessioneele landelijke bevolking der Pfalz,
dat Laukhard ophangt in zijn verhaal, hoe hij, als veertienjarige knaap uit het venster
geklommen, om de Paaschnachtorgie bij te wonen, die de reeds den vorigen avond
van heinde en verre tot het heilige feest bijeengekomen ‘gemeenteleden’ op het
bleekveld voor de pastorie ongestoord aanrichtten, door hen, met toelating en met
behulp van de knechten en meiden zijns vaders in de geheimen der liederlijkheid
werd ingewijd.
En de huiselijke omgeving was al niets beter.
Een indolente en onwetende moeder, eene drankzuchtige tante, aan wie de
bijzondere zorg voor de opvoeding der kinderen was opgedragen en die zich niet
ontzag den jongen knaap tot deel-
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genoot harer heimelijke onmatigheid te maken - ziehier het beeld van het gezin en
van de gezinsleiding van een naar zijn zoon uitdrukkelijk verzekert alom geacht
prediker omstreeks het midden der 18e eeuw - als droevige tegenhanger van het
liefelijk beeld dat Kügelchen ons van zijne opvoeding heeft nagelaten.
Toen Laukhard nog zeer jong, de ‘universiteit’ te Gieszen betrok, eene
landsheerlijke inrichting tot het met de minst mogelijke onkosten africhten van
geestelijke en burgerlijke staatsbeambten, was hij, naar onze begrippen, reeds een
zedelijke verlorene.
Op de universiteit echter, waar de theologie - want de jonge studiosus had zich
als theoloog laten inschrijven om juist de zelfde reden, die in onze dagen sommiger
voorkeur voor het Recht verklaart - voornamelijk in kroegen, danshuizen en bordeelen
bestudeerd werd, was men van eene andere meening, en beijverde men zich den
nieuw-aangekomene duchtig te ontgroenen.
Dat dit nog noodig gekeurd werd; dat Laukhard, die zich een ijverig leerling
betoonde, en weldra zijn leermeesters overtreffend er in slaagde zelfs in Gieszen
zich notoir te maken door zijn losbandig leven, nochtans zonder moeite zijne studie
ten einde bracht, en zonder bezwaar tot den Heiligen Dienst werd toegelaten; dat ten
overvloede, toen zijn stijgende tegenzin tegen de theologie hem allengs afkeerig
maakte van het dingen naar een standplaats, niemand minder dan Dr. Semler, de
befaamde vader der moderne theologie, er zich voorspande, om zijne habilitatie als
Magister aan de universiteit en als leeraar aan het beroemde weeshuis in het naburige
Halle mogelijk te maken; deze feiten kunnen - en ik zou dit op deze plaats ook niet
wenschen - op zich zelf geen voldoenden indruk wekken van het schrille doch
natuurware licht, dat Laukhard's relaas zijns levens op het beschreven milieu werpt.
Maar wel leert het ons iets anders. In de huidige studentensamenlevingen, zoogoed
als in die der 18e eeuw, liggen de zedelijke en de onzedelijke levenstendenz in
voordurenden strijd. En zoo goed als toen is het noodwendig dat één van beide
opvattingen als norm gesteld, en als richtingslijn worde aangegeven.
En indien wij nu soms bezorgd zijn of het handhaven der zedelijke norm door de
overheid onzer hoogescholen niet tot eene hypocrisie der zedelijkheid zal aanleiding
geven, kunnen wij in Laukhard's beschrijving van de ‘hypocrisie der onzedelijkheid’,
die het natuurlijk gevolg is wanneer de overheid en de studenten eener universiteit
gemeene zaak maken om het onzedelijke tot het
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‘studentenkooze’, dat is het voor den student normale te verheffen, een antwoord
vinden op onze vraag: cui bono?
***
De laatste merkwaardige periode van Laukhard's leven, de eenige tevens waarin
hij een, zij het bescheiden, rol speelt in de wereldgebeurtenissen van zijn tijd, is die
zijner deelneming in 1792 aan den Veldtocht der Verbondenen naar Frankrijk;
merkwaardig vooral, omdat diezelfde ongelukkige onderneming ook door Goethe
meegemaakt en uitvoerig beschreven is.
Hier vooral nu is het, dat men, door vergelijking van beider journalen, de groote
waarde erkent van dit slag mémoires, die waarnemingen bevatten gedaan in een
maatschappelijk-ondergeschikten rang door lieden als Laukhard, die, door hunne
opvoeding of afkomst in andere standen thuis behoorend, met hun hoogere kennis
en hun meer ontwikkelde opmerkingsgave een beeld kunnen ontwerpen van
levenstoestanden, die den hooggeplaatste, juist wijl hij hooggeplaatst is, verborgen
worden gehouden; en die de laaggeplaatste, juist wijl hij laagstaand en onontwikkeld
is, gewoonlijk niet als opmerkens-, of in elk geval niet als mededeelenswaard
beschouwt.
In het onderhavig geval kwam de bijzondere geaardheid van Goethe, die zich in
dit deel van zijn leven, gelijk zeer gevoelige personen tot zelfbescherming dikwijls
genoopt zijn te doen, hoe langer hoe meer voor vreemd toch niet te verhelpen lijden
afsloot, dit uit het verschillende waarnemingspunt reeds uitteraard voortkomende
verschil van karakter van beider beschrijving nog verscherpen.
Er bevindt zich tegen het einde van zijn ‘Kampagne in Frankrijk’, die trouwens
reeds in den gewild koelen, doch wat gedwongen stijl dit opzet van den schrijver
maar al te duidelijk verraadt, eene passage, die kenschetsend is voor Goethe's houding.
Terwijl het teruggeslagen leger in Coblentz wat op zijn verhaal trachtte te komen,
poogde Goethe, geschokt, op herhaalde eenzame wandelingen langs den Rijn met
zich zelf tot klaarheid te komen over den samenhang en de beteekenis der jongste
gebeurtenissen.
‘Vergegenwärtige man sich nun die vielen tausend Theilnehmer an solchem
Miszgeschick, denen das grimmige Leibes- und Seelen-leiden einiges Recht zur
Klage zu geben schien, so wird man sich leicht vorstellen, dasz nicht alles im stillen
abgetan ward, und so sehr man sich auch vorzusehen gedachte, doch aus einem vollen
Herzen der Mund zuzeiten überging’.
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Dat overkwam zelfs Goethe: maar slechts voor een oogenblik.
‘Und so begegnete denn auch mir, dasz ich an groszer Tafel neben einem alten
trefflichen Generale sasz und vom Vergangenen zu sprechen mich nicht ganz enthielt,
worauf er mir, zwar freundlich, aber mit gewisser Bestimmtheit antwortete: Erzeigen
Sie mir morgen früh die Ehre, mich zu besuchen, da wir uns hierüber freundlich und
aufrichtig besprechen wollen. Ich schien es auzunehmen, blieb aber aus und gelobte
mir innerlich, das gewohnte Stillschweigen so bald nicht wieder zu brechen’.
En 's anderdaags begaf hij zich opnieuw aan zijne chromatische studiën, en ving
aan de schets voor het beroemde hoofdstuk over de epoptische kleuren uit te werken....
In dit kleine voorval vindt men het karakter van den rijpen Goethe: een groote
mate van berustende levenswijsheid vermengd met een tikje
volmaakte-ambtenaars-voorzichtigheid, volkomen terug.
Maar de bijna komische terughouding, waarmede de weergave van den indruk
van 't geleden leed tot één, zij het volkomenteekenend woord wordt beperkt; de
voorzichtigheid waarmee het uitdrukking-verleenen aan de gewekte gevoelens slechts
als bijna verontschuldigbaar wordt aangemerkt; de volstrekte afwijzing van elk
nutteloos verder zich verdiepen in een onherroepelijk verleden ten bate van het
wachtend werk en de nieuwe daad - ze brengen alles meer toe tot onze kennis van
Goethe, dan tot die van de Fransche Kampagne waarover het boek heet te handelen.
Laukhard daarentegen had noch innerlijke noch uiterlijke redenen om te zwijgen.
Hij was van meening, dat een leger 't welk, door onbekwame aanvoering, vernalatigde
verpleging en slechte voorbereiding, in enkele weken tijds, zonder eenig tastbaar
resultaat, tegenover een nauwelijks georganiseerden, in getal veel zwakkeren vijand
bijkans 30.000 man, meer dan een derde van het geheele aantal, waaronder slechts
een paar duizend op het veld van eer, verliest, wel iets méér dan ‘eenig recht tot
klagen’ te hebben ‘scheen’. Hij nam geen blad voor den mond. Niets wordt ons
bespaard. Noch het schrikbeeld der zedelijke verwoesting, vóór den aanvang der
veldtocht door de gewetenlooze emigranten - ‘dat uitschot van 't menschdom’ - in
de steden aan den Rijn aangericht; noch de onbeschofte beleedigingen, die zij in hun
toomelooze verwaandheid den legers en den leiders der volkeren, die zich om
hunnentwil ter slachtbank begaven aandeden, vergoelijkt zijn eerlijke ergernis.
Maar is men eerst eenmaal, na het vernemen van de bestor-
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ming der Tuilerieën, min of meer tegen wil en dank, over Luxemburg Frankrijk
binnengetrokken dan wordt zijne beschrijving rechtaf meesterlijk.
Alles werkt daartoe mede. Innerlijk de verontwaardiging van zijn rechtschapen
hart bij het machteloos bijwonen van de woeste plundering der grensdorpen, en zijn
gekwetste vaderlandsliefde, die zich niet verhelen kon, dat het minder de plasregens
waren, zooals de officiëele berichtgevers meldden, dan wel de volkomen
tuchteloosheid van de uit de meest heterogene elementen samengeflanste armee, die
oorzaak was van de smadelijke mislukking der onderneming; - uiterlijk de groteske
schilderachtigheid van de tooneelen van dezen laatsten volgens de tactische mode
van het ancien régime gevoerden oorlog, - waren de factoren wier vereenigde werking
Laukhard bladzijden in de pen hebben gegeven, die niet slechts tot het
levendigst-schilderende proza moeten worden gerekend dat de Duitsche letterkunde
van zijn eigen periode heeft aan te wijzen, maar zelfs, juist doordien zijn litterair
naturalisme een uit zijn aangeboren werkelijkheidszin voortvloeiende
noodwendigheid, instede, als bij zoovele schrijvers van later tijd, een aangeleerd
procédé was, naar mijn smaak om hare grootere soberheid en strakheid naast, bijna
zoude ik zeggen bóven de befaamder behandelingen dergelijker stoffen door Stendhal,
Tolstoi en Zola behooren te worden gesteld.
Als proeve van zijn stijl zij het mij vergund iets uit zijn indrukken van den
geneeskunstigen dienst te velde hier over te schrijven.
‘Ich hörte, dasz mein Freund, der Unteroffizier Koppel, zu Longwij im Lazerett
krank läge: ich wollte ihn also besuchen, und ging hin und hinein, ohne von der
Schildwache angehalten oder nur über etwas befragt zu werden. Dies liesz mich
gleich anfangs nicht viel Ordnung im Lazarett selbst erwarten. Aber wie entsetzte
ich mich, als ich gleich beim Eingang alles von Exkrementen blank sah und nicht
einmal ein Fleckchen finden konnte, um unbesudelt hinzutreten. Der gemeine Abtritt
reichte für so viele ruhrhafte Kranke unmöglich zu, auch fehlte es den meisten an
Kräften, ihn zu erreichen, und Nachtstühle sah ich beinahe gar nicht.
Die Unglücklichen schlichen sich also nur bis vor die Stube, und machten dann
alles hin, wo und wie sie konnten. Es ist abscheulich, dasz ich sagen musz, dasz ich
sogar tote Körper in diesem Unflat liegen sah.

Onze Eeuw. Jaargang 12

303
Ich schlüpfte schnell durch ins erste beste Zimmer, aber da drängte sich mir auch
sogleich ein solch abscheulicher mefitischer Gestank entgegen, dasz ich hätte mögen
in Ohnmacht sinken.
Es war der Durft viel ärger, als wenn man ein Prive ausräumt oder des Sommers
über einem vollen Schindanger steht. An Räuchern dachte man gar nicht, auch wurden
die Fenster niemals geöffnet, und wo hie und da eine Scheibe fehlte, da stopfte man
die Oeffnung mit Stroh und Lumpen zu.
Das Lager der Kranken war dem vorigen ganz angemessen, die meisten lagen auf
bloszem Stroh, wenige auf Strohsäcken, und viele gar auf dem harten Boden.
An Decken und andere zur Reinlichkeit dienende Dinge war vollends nicht zu
denken. Die armen Leute muszten sich mit ihren elenden kurzen Lumpen zudecken,
und da diese ganz voll Ungeziefer waren, so wurden sie beinahe lebendig gefressen.
Ich stand da und wuszte nicht, was ich vor Mitleid und Aerger sagen sollte. Ich
fragte endlich nach der Krankenpflege, erfuhr aber, dasz hier auszer ein bissel
Kommiszbrot nichts vorfalle. An Arzneien fehlte es beinahe ganz. Ich wollte den
Unterofficier Koppel sehen, aber weder Feldscherer noch Krankenwärter konnten
mir sagen, in welchem Zimmer ich ihn treffen könnte. So sehr fehlte es an aller
besonderen Aufsicht. Sogar hörte ich einen sagen: “Wen hier der Teufel holt (er
wollte sagen: wer hier stirbt) der ist geliefert; kein Kuckuck fragt weiter nach ihm”.
Da lagen Leute, die schon seit vier oder mehr Tagen hierher gebracht und noch
nicht verbunden waren. Den einen war der Arm, dem anderen der Fusz entzwei
geschossen, und die Leute jammerten, dasz einem die Brust vor Theilname
beklommen ward.
Aber die Herren Feldscherer und die bübischen Krankenwärter sprachen den armen
Leuten nur mit Flüchen und Verwünschungen zu.
“Kann ich was dafür,” hörte ich einen Feldscher sagen, “dasz Ihr blessiert seid?
Ich wollte, dasz dem Teufel die Kugel in den A.. gefahren wäre, so hatte ich jetzt
keine Schererei mit Euch. Ich will Euch schon verbinden, aber warten müszt Ihr!
Sakkerment, ich habe mehr zu tun!” und damit ging der Bube zur Tür hinaus..’ naar
't wijnhuis!
‘Voll Ekel und Abscheu ging ich fort und verwünschte das Schicksal der Krieger,
welche bei eintretender Krankheit oder Verwundung in solche Mordlöcher gesteckt,
und so slecht verpflegt
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werden, dasz sie ihr Achtgroschenleben elender aufgeben müssen, als das elendeste
Vieh’.
***
Deze aanhaling, (en ik heb bij de keuze der bladzijde naar vermogen ontzag betoond
voor de gevoelige zenuwen mijner lezeressen) vergunt ons een goed inzicht in het
eigenlijk aantrekkelijke, dat het relaas van al het persoonlijk doorleefde, van alles
‘wahrhaft biografische’, om nog eens met Goethe te spreken, 't zij reisverhaal of
briefverzameling, 't zij dagboek of gedenkschrift, en zoo ook Laukhards ‘Leben und
Schicksale’ op den onbevangen, nog niet door overmatig litteratuurgenot vergeven
geest uitoefent.
Het is de naieviteit van het zuiver epische, de onbevangenheid van den verteller.
De epicus toch vertoeft in den litterairen paradijstoestand, waarin de kennis van het
onderscheid tusschen de objectieve en de subjectieve bestanddeelen van het kunstwerk
nog niet tot bewustzijn gekomen is.
Volslagen vreemd is hem de opzettelijkheid van den modernen ‘realistischen’
kunstenaar die zich, met voorbedachten rade, en wanneer het een der ‘sujets à la
mode’ geldt liefst met een visschersof arbeiders-pakje, vanwege de echtheid,
aangedaan, aan de ‘studie’ van zijn ‘object’ begeeft, zonder te ontwaren dat hij nu,
maar inversief, de zelfde fout begaat als de verachte ‘idealistische’ kunstenaar, die,
zijnerzijds, de opzettelijke verbeelding zijner afgetrokken denkbeelden in het
kunstwerk nastreeft.
Bij den waren verteller ging het leven aan de kunst vooraf, en de spontaniteit, die
de noodzakelijke voorwaarde van de artistieke ontvangenis is, bleef bij hem van alle
storende na- en bij-gedachte geheel onbëinvloed. Vandaar de rustigstemmende indruk
van organische eenheid, dien zijn geleidelijk voortvloeiend verhaal maakt.
Een eenheid in dubbelen zin. Vooreerst: wijl bij hem, en bij hem alleen, de
subjectieve en de objectieve bestanddeelen zijner voorstellingen (d.i. zijne
zintuigelijke ervaringen, en de gevoelens en gedachten, die door haar opgewekt
werden), wijl door het bebewustzijn tijdens de beleving niet gescheiden, ook in de
herinnering saamgesmolten zijn achter gebleven. En voorts: wijl de relatieve waarden
der levenservaringen, zoo sterk uiteenloopende voor den lever, zijn verevend in het
gemoed van den verteller, die geleefd heeft, en voor wien dus de incidenteele
ervaringen, hare afzonderlijke beduidenis afgesleten hebbende, niets méér zijn
gebleven dan de noodzakelijke factoren tot den opbouw van het levens-geheel, dat
nu in den grond het eigenlijke objekt is van zijn aandacht en overpeinzing
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en van hetwelk, stilzwijgend, elke verhaalde episode als een integreerend deel door
den toehoorder dient te worden begrepen.
Dùs is de eigenheid van den epicus, zooals wij, als knapen, ze uit de lektuur der
ouden aanvankelijk leerden verstaan; en het is een aangename ontdekking, die ons
soms wankelend geloof in de blijvende geldigheid der eerwaardige driedeeling aller
poëzie helpt handhaven, dat, onder overeenkomstige omstandigheden, ook in deze
jongere eeuw tijd de geniale kinderlijkheid van den verteller nog blijkt te kunnen
worden verworven.
Want de aangehaalde bladzijde van Laukhard, die (ontwend als wij, verliefden in
opzichtiger stijlsieraden, zijn, de negatieve deugden van het episch stijleigen te
waardeeren) bij vluchtige lezing allicht weinig belangrijk zal voorkomen, vertoont
de opgesomde eigenaardigheden op merkwaardig volledige wijze.
Hier dient de vergelijking, onontaard tot een speeltuig voor het artistiek vernuft,
nog tot niets anders dan tot haar natuurlijk doel: verklarend versterken. Hier wordt
niet gepoogd den indruk van het afschuwelijke kunstmatig te verdiepen, maar wordt
het eenvoudig, op een door den verhaalgang aangewezen plaats aangebracht, aan
zijne natuurlijke werking overgelaten. Hier, ten slotte, behoeft aan de mededeeling
der feiten geene moralizeerende verklaring te worden toegevoegd, wijl deze reeds
gegeven in het levend accent der woorden, dat zich verhoogt of versterkt naarmate
de ontroering of de verontwaardiging den verteller medesleept, en, opperste kenmerk
van stijl, der geschrevene phrase de levensvolheid van de gesprokene verleent.
En dit onderricht ons door den Magister opnieuw verleend in deze oude
grondwaarheden der letterkunst: dat het Teeken niet buiten het Woord, en het Woord
niet buiten het Leven bestaan kan, loont reeds op zich zelve de moeite van ons bezoek
aan zijn papieren leerschool ten volle.
Doch de hoofdwaarde van Laukhard's levensbeschrijving ligt toch in hare
beteekenis als kultuurhistorische waarschuwing. Eene schier onweerstaanbare drang
verlokt ons, telkens weer, de uitstekende geesten, die wij beminnen en bewonderen
- (en welke periode is rijker aan zulke voorgangers dan het klassieke tijdperk van
het Duitsche humanisme?) - te vereenzelvigen met de maatschappij waarin zij leefden.
Tot laudator temporis acti is een ieder voorbestemd, bij wien la bosse du respect
tot eenige ontwikkeling gekomen is.
Daarom is het goed telkens herinnerd te worden, dat hoe
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betrekkelijk diep een beschavings-schicht als die welke in den aanhef van dit opstel
geschetst werd, ook moge strekken, zij toch immer slechts een uiterst gering deel
van de geheele massa der samenleving vormt.
Zelfs het heerlijke geestesleven, dat in Goethe en Kant zijn hoogste uiting gevonden
heeft, berustte op den ondergrond van een in zoo namelooze zedelijke ruwheid en
lichamelijke ellende verzonken bevolking, als zelfs in onze dagen zelden wordt
aangetroffen.
Maar deze wetenschap maant ons tevens den moed niet op te geven, wanneer de
schijn soms ontstaat, dat de zedelijke goederen onzer samenleving dreigen verloren
te gaan in de fureur van den vooruitgangswedren. Juist omdat zij geen natuurlijke
en aangeboren eigenschappen zijn, doch door persoonlijke en gemeenschappelijke
opoffering en strijd telkens opnieuw verworven en gehandhaafd moeten worden,
kunnen zij in hunnen onvervalschten vorm alleen het eigendom worden van de zeer
enkelen in elk geslacht, die willens zijn de zware geestelijke offers te brengen tot
hunne verwerving benoodigd.
Sprekend over Laukhard's ‘Leben und Schicksale’, zegt de historicus Baur terecht:
‘Wer an optimistischer Schwärmerei für die “gute alte Zeit” leidet und an
pessimistischer Schwarzseherei in Bezug auf die Zustände der Gegenwart, in welcher
alles slechter geworden sei, der musz, wenn ihm überhaupt zu helfen ist, durch diese
Schrift gründlich geheilt werden.’
Dit is zoo. Juist zij, die vrij zijn gebleven van het omgekeerde bijgeloof, dat in
elke vermeerdering van de materiëele hulpmiddelen onzer samenleving eene
vooruitgang ook in ideëele beteekenis ziet, hebben deze verzekerdheid soms van
noode. Het zinrijkste, zooal niet hoffelijkste beeld voor de verhouding van onze
menschelijke handelingen tot de zedelijke wereld is nog immer dat van de verhouding
der matrozen tot een zinkend schip, op het oogenblik dat de kapitein, met een hik in
zijn stem en een traan in zijn oog het klassieke: ‘Pompen of verzuipen!’ uitspreekt.
En wij pompen, hebben gepompt, en zullen pompen.
Onderwijl is het voor het minst eene welkome hartsterking, te kunnen vaststellen,
dat in elk geval het oude karkas voorloopig niet méér water maakt...
***
Zijn wij nu genoopt in onze verbeelding de idyllische voorstelling, die wij ons
aanvankelijk van de duitsche beschaving der klassieke periode hadden gemaakt, te
herzien, en ze te vervangen
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door de min liefelijke gestalten, die Laukhard's werken bevolken?
Moeten wij in plaats van achter het duitsche venstertje der 18e eeuwsche
geschiedenis, dat uitzicht geett op de toekomst, het morgenfrissche gelaat, de
verlangenglanzende oogen van Moritz von Schwind 's meisjes-gestalte te droomen,
voortaan ons gewennen er de vertegenwoordigers van een beestachtig plebs, eene
bandelooze studentensamenleving, een onwetende en onbekwame geestelijkheid, en
eene plichtverzakende overheid te denken?
Zijn de gelijken dezer laatsten, en niet die der eerste, geestelijk en lichamelijk als
de tijdgenooten van den man van wien zonder tegenspraak kon gezegd worden:
‘Und hinter ihm, in wesenlosen Scheine
Lag, was uns allen bändigt, das Gemeine,’

en als de eigenlijke voorouders van het wilskrachtige duitsche volk volk van heden
te beschouwen?
Toch niet. De waarheid, die wij boven bespraken, die ook in Goethe's verzen
verscholen ligt, n.l. dat ‘het gemeene’ een even noodwendig begeleidingsverschijnsel
is van het verhevene, als de schaduw is van het licht, verbiedt ons van deze beide
voorstellingen de eene te verwerpen en de andere aan te nemen.
Hoe schijnbaar volstrekt tegengesteld, ontbreekt trouwens ook tusschen deze beide
in onze schets verbeelde samenlevings-vormen niet alle verband. Dat zelfs een man
als Goethe, de typische vertegenwoordiger van het idealisme, in zijn eigen bestaan
zijn uitspraak dat men met de ‘Art’ ook de ‘Unart’ zijner periode deelachtig is, heeft
bewaarheid, is genoegzaam bekend. Maar zijnerzijds ook Laukhard, de typische
vertegenwoordiger van de triviale levensgestie, heeft ten minste in één enkel opzicht
deel gehad aan het beste en eigenaardigste, wat het duitsche gevoelsleven van zijn
tijd kenmerkte.
In de door zijn gedenkschriften heengevlochten geschiedenis zijner innige
jeugdliefde voor Therese, het katholieke Amtmann's dochtertje uit zijn geboortevlek,
- een liefde niet verwezenlijkt door eigen dwaasheden zoowel als door het onverstand
der ouders, maar door alle perioden van zijn wild zwerversbestaan als een heilige
herinnering rein bewaard, en medegedeeld met een aandoenlijke gevoelszuiverheid,
die haar waard maakt naast de bekendere geschiedenis van Frederike een plaats in
de annalen van het duitsche gevoelsleven in te nemen, - openbaart zich die hoogere
gemeenschap van innerlijken gevoelsaanleg, welke, boven de uiter-

Onze Eeuw. Jaargang 12

308
lijke verschillen van maatschappelijke omstandigheden, op elk moment in de
geschiedenis van een volk de eigenlijke, hoogere, geestelijke nationale eenheid vormt.
Zoo blijkt dan ook hier, qu' il y a des accommodements... zelfs met het
cultuur-historisch geweten. Wij kunnen onze idyllische kultuurprent behouden, op
voorwaarde eener geringe emendatie.
Voortaan toch zullen wij het niet meer mogen doen voorkomen alsof onze kleine
Germania door de zon gewekt is.
Neen, 't is Magister Laukhard, die, met zijn spitsmakkers van een nachtelijk kabaal
terugkeerend, met een goedbedoelde dronkemansballade de schoone slaapster heeft
opgeschrikt.
Fluks is zij naar het raam gesneld om te zien wat er aan 't handje is; en bij 't
ontwaren dier stoute knapen, trekt ze (wie waagt het te betwisten, daar ze ons,
toeschouwers, den rug toekeert?) verontwaardigd het neusje op.
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Leestafel.
Anth. Folmer. De Arbeidswet 1911 en de Algemeene Maatregelen van
Bestuur met uitvoerige toelichtingen. Haarlem. H.D. Tjeenk Willink en
Zoon, 1912.
Het is inderdaad eene uitvoerige toelichting, welke deze schrijver, die leeraar M.O.
Staatsinrichting en ambtenaar der Arbeidsinspectie is, bij de nieuwe Arbeidswet en
de daarop betrekking hebbende bestuursmaatregelen heeft gegeven. In de bijna 250
blz. van dit werkje wordt met recht ‘tekst en uitleg’, wordt ook in voorkomende
gevallen jurisprudentie en wordt doorloopend eene toelichting en verduidelijking
van de stof aan den lezer geboden. Die stof is, men weet het, zeer ingewikkeld en
het is geen gemakkelijke taak daarvan een helder en voor leeken bevattelijk overzicht
te bezorgen. De moeilijkheid is voornamelijk hierin gelegen dat men bij elken stelligen
regel, dien men aan de wet zou willen ontleenen, den lezer opmerkzaam moet maken
op allerlei bijkomstigs, dat aan de stelligheid van dien regel afbreuk doet of althans
op velerlei bepalingen en voorschriften en regelingen van weliswaar ondergeschikten
aard, maar welker kennis toch ook tot recht verstand van den ‘regel’ geheel onmisbaar
is. Is de schrijver er in geslaagd telkens het meeste licht te doen vallen op de
hoofdzaken en de bijkomstigheden niet meer te belichten dan nu eenmaal noodzakelijk
is? Wij zouden deze vraag niet onvoorwaardelijk bevestigend willen beantwoorden,
maar wij erkennen dat de schr. zich zijne taak dan ook nog extra verzwaard heeft.
Wanneer men, gelijk hij doet, om zoo te zeggen bij elk woord de toelichting wil
geven, die daarbij gegeven kan worden opdat de lezer toch vooral zooveel mogelijk
de strekking en de beteekenis eener bepaling volledig kenne, dan is het daarbij wel
bijna geheel ondoenlijk het bezwaar te vermijden dat de meedeeling van al die
bijzaken de aandacht van de hoofdzaak afleidt, zoodat de lezer den draad kwijt raakt
en - naar den geijkten term - door de boomen het bosch uit het oog verliest. Misschien
had de schr. althans ten deele aan dit bezwaar tegemoet kunnen komen, wanneer het
boekje op grooter formaat was gedrukt,
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zoodat reeds daardoor het verband der verschillende onderdeelen duidelijker had
gesproken, en wanneer hij het aanbevelenswaardig gebruik van inspringende regels
en verschillende lettertypen nog verder had doorgevoerd. Wellicht ook had schr.
kunnen beginnen met de hoofdregels der wet zonder toelichting en zonder bijzaken
voorop te stellen, om dan daarna het vele wetenswaardige, dat hij mee te deelen had,
te vermelden in §§, waarheen hij bij de vooraf gestelde hoofdregels had kunnen
verwijzen. Intusschen, men moet zelf getracht hebben - gelijk referent - om deze wet
met al wat daarbij behoort in een overzienbaren vorm weer te geven, om ten volle
te beseffen hoe gemakkelijk ook in deze de kritiek en hoe moeilijk de kunst is. Laat
mij daarom ten slotte herhalen dat in dit werkje zeer veel is bijeengebracht, waarvan
de kennis van zeer groot belang is voor de zeer velen, die als werkgever of als arbeider
met de nieuwe arbeidswet en haar uitvoeringsbepalingen te maken hebben.
H.S.
Gabriele D'Annunzio. Misschien wèl, - misschien niet. Uit het Italiaansch
vertaald door Christine Moresco Brants. Zalt-Bommel. H.J. van de Garde
en Co., z.j.
De geheele atmosfeer, waarin dit verhaal zich beweegt, is een dampkring van
verdorven zinnelijkheid en van sadisme. ‘De heele wereld leek hem een reusachtig
riool. Alle schoonheid, alle lieflijkheid was vernietigd. Het gelaat der Liefde was
obcseen als dat van een dronken paljas’. Zoo wordt ons de gemoedstoestand van
Paolo Tarsis, den vliegenier, beschreven, wanneer de orgie, waarin hij geleefd heeft,
is ondergegaan in bloed en tranen, in zelfmoord en waanzin. En dien indruk wekt de
geheele geschiedenis bij den lezer. De gruwelijke vrouw, die Paolo ontmoet, zegt
op den laatsten avond, dat zij samen zijn, tot hem: ‘Je vond mij vreeselijk, maar wie
kan ooit oordeelen, waar het genot eindigt, en de pijniging begint, en waar het kwaad
eindigt, kwaad te zijn en het goede, goed? En op welke wijze een nieuwe schaamte,
een nieuwe liefde schept? En waarvan de liefde leven moet om te behagen aan den
dood? Hoe doe jij om te veroordeelen en te vergeven? Niets is zeker dan de wreedheid
en de honger van het hart; en het bloed en de tranen, en het einde van alles; en
evenmin weet men wanneer men weenen moet’.
In dit boek zijn schitterend-geschreven bladzijden waarin het heroïsche en epische
van des vliegeniers bedrijf met de levendigste verven wordt geschilderd en de
teekening van de beide vrienden,
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die opstijgen in de lucht onder gejubel van het geestdriftig Italiaansch publiek is van
buitengewoon-suggestieve kracht. Maar daaromheen slingert zich al het perverse en
sensueele, òòk zoo breed en zoo overweldigend aangebracht, dat het geheel wordt
als een visioen van waarlijk heel de wereld als één riool.....
H.S.
De Edda. Nederlandsche bewerking van Frans Berding; verlucht door
Gust. van de Wall Perné. Amsterdam. Scheltens en Giltay. MCMXI.
Schroom en schuchterheid overvallen als vanzelf den bespreker van deze prachtuitgave
van de Edda. Vooreerst omdat sinds de verschijning ervan Gust. van de Wall Perné,
wiens aardig vertelde, en knap geïllustreerde Veluwsche Sagen kortgeleden ook hier
aangekondigd zijn, reeds is overleden. Daardoor beziet men de prachtige, op Noorsche
motieven geïnspireerde teekeningen en boekversieringen, waarmede deze
Edda-uitgave nog door hem is verlucht, met den eerbeid waarmede men het laatste
werk van een kunstenaar beschouwt.
En niet minder, omdat elke bewerking of vertaling van de Edda voor zooveel
moeilijkheden plaatst. Want het woord Edda beteekent niet voor niets ‘grootmoeder’.
Toen deze IJslandsche goden- en heldenliederen omstr. 800-1250 door de
hofskaldender Vikingers zijn gedicht waren de gestalten, waarvan zij zongen, reeds
verbleekt, terwijl de vorm, waarin zij tot ons zijn gekomen, vaak doet denken aan
nieuwere omwerking van het overoude materiaal der Noorsche mythologie, bij welke
omwerking op den invloed van het Christendom dient gelet te worden. Daarbij plaatst
de taal met haar ‘kenningar’, haar termen der geleerde skaldenpoëzie, en haar stafrijm
of alliteratie, en haar halfrijm of assonantie, den bewerker telkens voor de grootste
moeilijkheden.
Nu geeft Frans Berding geen vertaling, doch een vrije bewerking. ‘De Edda is mij
vóor alles een fragmentenverzameling van oud-noorsche kunstliteratuur: daarom liet
ik alles wat ik literair onbelangrijk achtte, aan de belangstelling van anderen over.
Waar de dichter der oorspronkelijke liederen zijn mythologische wijsheid lucht, en
deze niet behoort tot den wezelijken inhoud van het lied, heb ik haar weggelaten of
bekort. De volgorde der strofen veranderde ik, waar het mij noodig of wenschelijk
scheen’ (bl. 211). Nu heeft de schrijver daartoe zeker recht, doch kan hij daarop laten
volgen?: ‘de aandacht voor de Godenliederen en
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Heldensagen der oude Germanen is tot nu toe echter - wat Nederland betreft - vrijwel
omsloten gebleven binnen de collegezalen der germanistische universiteitsprofessoren.
En wat er, in een kring daarbuiten, die toch altijd nog beperkt bleef, werd bekend,
kwam op de muziek van Wagner's “Ring des Nibelungen” hier heen’ (bl. 215).
Immers, om van Gorter's Mei te zwijgen, heeft niet reeds in 1883 Marcellus Emants
met zijn Godenschemering weer onze volle aandacht gericht op de godenliederen
der oude Germanen?
Geheel nieuw echter is dat de schrijver de in de Edda voorkomende namen ‘zooveel
mogelijk in nederlandsch trachtte weer te geven’ (bl. 212). Eerlijk gezegd doen mij
die hollandsche namen Stormsterk, Dagdrager, Roodspeer enz. vreemder dan de
ijslandsche, en schrik ik minder voor Ygdrasil dan voor het hollandsche equivalent
Schrikesch'. Evenmin als ik in een andere literatuur, verbaasd aankijk tegen Oedipus
of Maleachi, doch dit wel zou doen tegen De Gezwollen Voet of Mijn Knecht.
Over de waarde der bewerking zelve kan ik, onbevoegde, moeilijk oordeelen.
Vergelijken is het eenige wat mij mogelijk is. Nemen we b.v. die prachtige
Thrymskvida, die met goddelijken humor vertelt hoe Thor zijn hamer uit Jotunheim
terughaalt d.i. hoe de zomer den winter verslaat.
Frans Berding geeft het volgende: Hoe Thonarr zijn hamer terugkreeg. ‘Thonarr,
den Dondergod doorvlamde de toorn, toen hij uit zijn winterslaap ontwaakte en zijn
hamer niet vond.’ (Als Freya verkleed gaat hij dan naar Thrym, die de bruiloft gereed
maakt). ‘Veel schuimend bier werd er op het feest geschonken. Thonarr alleen at een
os en acht zalmen, en alle koeken, die men klaar gezet had voor de vrouwen, en hij
dronk drie emmers mede leeg, hij alleen.
Thrym vond dat vreemd, en hij zeide:
- ‘Nog nooit heb ik een bruid zoo gulzig gezien, en geen meisje ooit zooveel mede
zien drinken’.
Maar de sluwe dienares, die aan zijn zijde zat, antwoordde geslepen:
- ‘Acht nachten lang gunde Freya zich geen eten; zóó hunkerde haar hart naar
Reuzenland.’ (Dan haalt Thrym den Mojlnir). ‘Wat lachte van vreugde Thonarrs
sterke hart, toen hij zijn bliksemhamer herkende!
Thrym trof hij het eerst, daarna versloeg hij gansch het geslacht der Reuzen, heel
de bende beukte hij neer.
En ook de wintergrauwe Reuzenzuster, die om een bruids-

Onze Eeuw. Jaargang 12

313
geschenk gebedeld had, werd door den moker vermorzeld: van Mjölnir kreeg ze
mooie munten - graan- gouden ringen gaf haar de hamer.
Zoo kreeg Thonarr zijn hamer terug.’ (bl. 13-19).
Hugo Hering, wiens bekende metrische vertaling Die Edda (1892) die van Karl
Simrock volgt, verhaalt hetzelfde aldus: Das Lied von Thrym (S. 18)
1
24

25

31

Wild war Wingthor

als er erwachte

und Mjolnir vermisste

den machtigen Hammer...

Der Abend war zeitig

angebrochen

und Bier zum Trunke

den Thursen gebracht;

einen Ochsen ass Thor

und acht Lachse,

alles Würzwerk auch,

das den Weibern bestimmt
war;

dazu trank Sifs Gatte

der Tonnen dreie des Mets.

Da sagte Thrym

der Thursen Beherrscher:

‘Wo fandest du je

so gefrässige Bräute?

Nie sah ich Bräute

solche Bissen schlingen

noch mehr des Metes

ein Mädchen trinken’.

Dem Illorridi lachte

das Herz in der Brust,

als der hartgesinute

den Hammer erblickte;

Thrym erschlug er zuerst, den Thursengebieter
32

und zerschmetterte ganz

das Geschlecht der Riesen.

Er erschlug auch des
Thursen

betagte Schwester,

die das Brautgeschenk

erbeten hatte;

Schläge bekam sie

an der Schillinge statt,

und Hammerhiebe

erhielt sie für Ringe.

So holte sich Odins Sohn seinen Hammer wieder.
Overeenkomst en verschil van beide bewerkingen vallen dadelijk op. Bij beide
aanwending van het stafrijm, bij Hering bovendien levendiger rhythme en meer
archaïstisch waas, terwijl het slot den lezer in verlegenheid brengt. Hering's vertaling
is duidelijker, de humor direct te vatten - Berding's vertaling is harder, de humor op
't onbegrijpelijke af. En misschien daarom juist niet minder dan die van Hering? Ik
waag het niet te beslissen.
Wel wil ik, zonder de geopperde bezwaren terug te nemen, mijn bespreking
eindigen met een woord van hulde voor den schrijver, die ons opnieuw wees op de
poëtische waarde, die deze oude goden- en heldenliederen voor ons blijven behouden.
G.F.H.
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L. Simons. Studies en Lezingen. Amsterdam. Mij. voor Goede en
Goedkoope Lectuur.
Dit is geen kleinigheid, deze bundel studies en opstellen, door den schrijver tusschen
1887 en 1910 eerst in verschillende tijdschriften en verzamelwerken gepubliceerd.
De eerste indruk toch dien dit werk maakt is die van massiviteit. En die massieve
taal en manier van beoordeelen blijkt al dadelijk volkomen te passen bij den hier
eerst besproken schrijver, bij George Meredith. Want al werd deze direct bij zijn
optreden door Rossetti en Charles Kingsley begroet als een der beste Engelsche
schrijvers van hun tijd, het publiek heeft zich lang afzijdig gehouden. George Meredith
is lang een buitenstaander gebleven, en eerst tegen het einde zijns levens is hem de
tempel der populariteit ontsloten. Hij was het publiek te compact, te grillig, niet
oppervlakkig genoeg, en eerst toen het aan hem gewend was, en onder zijn zwaren
vorm zijn hartstochtelijke, warmbloedige kunst ging opmerken, is hij gewaardeerd.
Ook bij ons? Of bleef ons het werken met abstracties en allegorieën van dezen realist
niet wat vreemd? Ik denk van wel. Daarbij vermoed ik dat het ook wel kwam van
het door en door Engelsche van dezen dichter en romanschrijver. Dit vooral leerde
ik uit deze studie van den heer Simons, die juist door zijn langdurig verblijf in
Engeland het geestelijk klimaat van dezen schrijver ons zoo goed kon verklaren. In
een opstel van ruim honderd bladzijden dat hij met recht een studie noemt - en ik
zeg er bij een massieve, door haar stijl zich volkomen aansluitend bij haar onderwerp.
Hetzelfde kan gezegd worden van de zeer opmerkelijke Vondelstudiën in dezen
bundel. Die over Vondel's Gijsbrecht van Amstel, welke de indertijd bij de uitgevers
van dit tijdschrift verschenen pracht-uitgaaf van genoemd treurspel opende, is mij
bizonder lief. En wel door den archaïstischen vorm, waarin deze studie kunstvol is
gegoten. Want deze verbazend uitvoerige studie geniet men van het begin tot het
einde, omdat ze door haar breed-ouderwetsche, zwierige en naïeve taal ons geheel
in Vondel's tijd verplaatst en wij als ademen in de trotsche stad, en als vóór ons zien:
Aen d'Aemstel en aen 't Y daer doet zich heerlijk ope
Zij die als Keizerin de kroon draagt van Europe.

Moet men misschien bezwaar maken tegen 's schrijvers meening dat reeds in den
Gijsbrecht Vondel's roomschheid sterk zou blijken, daar immers, hoewel de
middeleeuwsche stof vanzelve verheerlijking
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der roomsche kerk meebracht, in den eersten druk althans onverbloemd de reformatie
werd geprezen, wellicht zal men den schrijver eerder bijvallen, waar hij ditzelfde
betoogt van Vondel's Jeftha. Want 's schrijvers hypothese dat Vondel daarom Jeftha
tot een tragischen held kon maken, omdat deze niet ging tot den Aartspriester, die
macht had hem van zijn eed te ontslaan, en dat Vondel dus hier op verbloemde wijze
den protestant het gevaarlijke van zijn verwerpen van het priestergezag voorhoudt,
en daarom zelf zijn Jeftha, wat ons vreemd schijnt, zoo hoog stelde, is in deze studie
zoo al niet bewezen, dan toch verre van onaannemelijk gemaakt.
Om nu maar niet zoo uitvoerig aan de overige studies van dezen bundel te beginnen,
hoe anders, hoeveel luchtiger daarentegen zijn de Lezingen. Hier hooren wij een
beschaafd causeur; en zien hem praten met luistergrage hoorders. Of moeten wij
zeggen: zien wij den leider der Wereldbibliotheek omgaan met zijn dankbare vrienden,
de inteekenaren op zijn bibliotheek? Dan moeten wij er bijvoegen: den bekwamen,
onvermoeiden en kranigen leider dier bibliotheek. Want, heeft ons volk van ouds
leesgraag geheeten, hij schijnt de kunst te verstaan het aan het lezen te zetten. Immers,
wie somt ze op, de vertaalde en oorspronkelijke werken die hij in reusachtige oplagen
in de laatste jaren binnen ieders bereik bracht?
Hebben we echter één bezwaar tegen dezen bundel, het is dat de schrijver, die de
kunst verstaat anderer werk zoo royaal uit te geven, voor het zijne te bescheiden
eischen stelde. Komt er van dezen bundel een herdruk, laat het dan zijn in twee
forsche deelen met kloeker letter.
G.F.H.
H.P. Bremmer. Vincent van Gogh. Inleidende Beschouwingen. Amsterdam.
W. Versluys, 1911.
Het laatste woord over Vincent van Gogh is nog niet gesproken; tegenover de velen
voor wie hij blijft, wat hij voor zijn tijdgenooten was: een mislukt genie of hoogstens
een geniale mislukking, is hij na zijn dood voor eene, niet in het minst in het
buitenland aangroeiende, gemeente bewonderaars de inwijder en grootmeester
geworden eener nieuwe kunst.
De lezers van dit tijdschrift die zich de artikelen over Vincent van Gogh door Just
Havelaar (O.E. 1911) dankbaar herinneren, zullen zeker met instemming kennis
maken met deze Inleidende
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Beschouwingen van Bremmer. En dan bij veel overeenstemming tusschen de
mede-kunstenaars van den besproken schilder, ook niet weinig verschil opmerken.
Teekent Just Havelaar in breede trekken de grootschheid van den mensch en
kunstenaar, telkens echter bedenkend, dat hij geen kunstenaar kent ‘over wien, juist
door zijn bewonderaars, zóoveel dwaasheid is gezegd’ (bl. 195), Bremmer plaatst
ons voor een dertig afbeeldingen van Vincent's werk, verklaart die telkens uitvoerig
en tracht de schoonheid ervan te benaderen en zijn lezers duidelijk te maken. Zooals
hij aangeeft in zijn Inleiding: ‘waar ik zoo langzamerhand Vincent als een van de
grootsten heb leeren kennen, hem als het ware in me heb voelen groeien, jaren lang;
eerst hem niet begrijpend, maar tot hem getrokken door den ernst, die uit al zijn
werken sprak, van lieverlede echter zich aan mij openbarend, als een zeldzaam mensch
boven den kunstenaar uit, die me àl meer te zeggen had, daar voel ik het in me als
een drang, anderen op weg te helpen eveneens tot een inzicht te komen, welks bezit
een rijkdom voor het leven kan brengen’ (bl. 2).
Het is duidelijk, hier spreekt een geloovige, niet meer een kritikus of rustig
beschouwer, maar een overtuigde, een leeraar, levend om den blinden het gezicht te
geven.
Nu kan men, zoo gaat het bv. mij, veel van Vincent houden, heel veel zelfs,
misschien juist om het ondogmatische, antidogmatische, en toch zoo, of moet ik
zeggen juist daarom zoo ernstige, ‘urwuchsige’ van zijn kunst - zonder nog in hem
te gelooven; waaruit dan wellicht een hartstochtelijk vereerder van Vincent zal
besluiten, dat ik niets van hem ken, niets van hem houd. Nu, dit daargelaten; wie
echter als ik staan tegenover Vincent's werk, hun zij de lezing van Bremmer's boek
zeer aanbevolen, juist omdat we alleen iets leeren van geloovigen, van overtuigden.
Vooral ook omdat de schrijver een prettig onderwijzer is. Rustig wijst hij op het bij
het eerste gezicht zoo vreemde in Vincent's werk, vergelijkt het verder met de wijze
waarop vroegere en huidige kunstenaars eenzelfde onderwerp uitdrukten of
benaderden, en trekt dan een conclusie, waarmede we het niet altijd eens behoeven
te zijn. Te dogmatisch klinkt bv. mij het besluit van zijn zes-en-twintigste
beschouwing: ‘zóó is het ook hier: scheppend uit eigen kracht, kon Vincent niet
mistasten, omdat het echte leven binnen in hem aanwezig was. Zonder bezinnen,
spontaan en intuïtief gaat hij zijn gang, en wordt hij gedragen door wat uit zijn diepste
zelf opwelt. Waar die bron zuiver is, zoo kan het niet anders, of alles wat
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daaruit ontspringt, moet ten slotte altijd een klare en geniale verbeelding blijken te
zijn’ (blz. 266).
Doch dit neemt niet weg dat er uit deze beschouwingen veel te leeren is. De
schrijver heeft de zelfde methode gevolgd als in zijn indertijd ook hier besproken
Pelftsch Aardewerk. Met de uitslaande platen naast den tekst kan men zijn
opmerkingen rustig volgen en toetsen aan de gegeven afbeelding. Vooral, waar hij
als in Delftsch Aardewerk twee gelijksoortige afbeeldingen met elkaar vergelijkt zal
men zijn opmerkingen vaak doeltreffend vinden. Een aardig staaltje geeft hij in zijn
vijfde beschouwing daarvan, als hij Dorpeling en Boer tegenover elkaar stelt. Hierin
heeft hij in het wezenlijke en karakteristieke - en dit is toch wel hèt woord voor deze
kunst - van Vincent's werk ons een helder inzicht gegeven, en dus zijn doel bereikt.
G.F.H.
Mededeelingen van het bureau voor de bestuurszaken der
Buitenbezittingen, bewerkt door het Encyclopaedisch bureau. Afl. I (1911),
afl. II (1912).
Met de groote uitbreiding, welke de bemoeiïngen van ons bestuur met de z.g.
buitenbezittingen - ‘Insulinde’ zonder Java en Madoera - de laatste jaren ondergingen,
ontstond de noodzakelijkheid dat men, en in de eerste plaats de hoogere en lagere
ambtenaren welke leiding zouden hebben te geven, zoo volledig mogelijk werd
ingelicht omtrent plaatselijke toestanden en verhoudingen. In de archieven van
vroeger, en vooral van later tijd waren daaromtrent vele gegevens te vinden, - die
gegevens moesten worden verzameld, aangevuld, herzien, en eindelijk door den druk
voor alle belangstellenden beschikbaar zijn.
Aldus ontstond, een paar jaar geleden, het ‘encyclopaedisch bureau’, als onderdeel
der afdeeling ‘bestuurszaken der buitenbezittingen’ van het Departement van
binnenlandsch bestuur te Batavia.
Dat bureau werd gesteld voor een zware taak, omdat het geroepen was in te halen
wat gedurende zeer vele jaren grootendeels werd verzuimd. En... het bureau is klein,
onze bezittingen, met zoo uiteenloopende toestanden, zijn groot!
Het einddoel zou dan zijn: het verkrijgen van (later behoorlijk bij te houden)
monografieën van alle landschappen; intusschen zou men de steeds binnenkomende
bouwstoffen voor zoodanige monografieën kunnen bewerken en openbaar maken.
Een en ander vordert veel voorbereidenden arbeid, veel studie. Mijns inziens is
de moeilijkheid zoo volkomen te begrijpen, waarin
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de leider van het encyclopaedisch bureau voortdurend verkeert: hij zou liefst alleen
dàn iets publiceeren, wanneer het in alle opzichten ‘af’ was, - maar daarmede zou
veel tijd gemoeid zijn, en door al te veel aandacht aan één onderdeel te wijden komen
weder te veel andere op den achtergrond. Hij moet dus geven en nemen, en de
ondervinding moet hem den juisten weg wijzen.
De beide, thans verschenen afleveringen staven, dunkt mij, deze opvatting. In het
voorbericht van de tweede aflevering wordt reeds gesproken van ‘gewijzigde
inzichten’, welke zullen medebrengen dat de te publiceeren ‘mededeelingen’ minder
zullen zijn ‘afgewerkte’ monografieën, en daarentegen meer actualiteit zullen bezitten.
Ik geloof dat deze regeling, uit het oogpunt van de bestuursambtenaren gezien,
verstandig is, hoewel de aanvankelijke opzet ruimer schijnt. Het samenstellen van
geografische, historische, ethnografische monografieën is ten slotte niet het werk
van den bestuursambtenaar, al levert deze vele gegevens, maar van den geograaf,
den geschiedkenner, den ethnograaf. Laat ons hopen dat deze deskundigen hiervoor
beschikbaar zullen zijn!
Vermoedelijk zullen dus de belangrijke monografieën van ‘het Sultanaat Batjan’
in de eerste, van ‘de Sangi- en Talaud-eilanden’ in de tweede aflevering, niet door
andere dergelijke gevolgd worden; zal, met andere woorden, het bureau zijn aandacht
minder wijden aan geschiedenis en oudere literatuur, maar er zich meer toe bepalen,
de tegenwoordige toestanden te doen kennen. Een voorbeeld der thans gevolgde
werkwijze wordt gegeven in de beschrijving van de zelfbesturende landschappen
van de residentie Menado, gelegen op den vasten wal van Celebes, en ook in de veel kortere - ‘nota betreffende het landschap Kota Pinang’ (Oostkust van Sumatra),
beide in de tweede aflevering opgenomen.
In de eerste aflevering zijn verder ‘nota's’ gepubliceerd betreffende een paar
Atjehsche landschappen; uit al wat daarin vermeld is kan men de gewettigde
gevolgtrekking maken dat, ondanks alles wat ten nadeele van den Atjehoorlog kan
worden gezegd, de bevolking heeft gewonnen door ons optreden: waar ons bestuur
zich niet deed gelden, had men steeds onderlinge oorlogen. Terloops zij opgemerkt,
dat de nota's, vóór den druk, soms wel eenige revisie in taal en stijl noodig hebben
(zie b.v. bl. 76, onderste regel).
Alles samengenomen zijn de tot nu toe verschenen ‘Mededeelingen’ wèl belangrijk,
al behandelen zij nog slechts een klein
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deel van ons Indisch gebied; wat zij geven verdient de aandacht, zoowel van de
mannen der theorie als van die der practijk. Het is te wenschen, en ook te verwachten
dat zij, van lieverlede met korter tusschenpoozen, door vele andere ‘afleveringen’
zullen worden gevolgd, welke den lezers een gunstigen indruk zullen geven van de
wijze, waarop de bestuursambtenaren in Indië hun taak opvatten.
En die publicatiën zullen dan kostbare bouwstoffen leveren voor het
‘standaardwerk’ dat eenmaal over onze verschillende bezittingen moet verschijnen,
in den zin zooals de hoogleeraar Veth dat over Java schreef.
E.B.K.
Dr. H.A. Janssen. Hoofdstukken uit de gezondheidsleer ten dienste van
het leger. Amsterdam. S.L. van Looy, 1911.
Dit is een nuttig boekje, - niet alleen ‘ten dienste van het leger’; en in alle
bescheidenheid komt het mij voor, dat de Schrijver beter had gedaan, de
‘gezondheidsleer’ in haar geheel te behandelen en er dan enkele § §, speciaal op
legertoestanden (militaire oefeningen, de kazerne enz.) betrekking hebbende, aan
toe te voegen. Immers, er zou op die wijze meer kans bestaan hebben dat zijn boekje
in veler handen kwam.
Nu is de auteur, in 't bijzonder ‘ten dienste van het leger’ schrijvende, vaak te
volledig.
Zoo vinden wij op bl. 130 de scheikundige formule, volgens welke er water
vrijkomt bij het verharden van den mortel. De officieren weten dat wel, en wat hebben
de onderofficieren en soldaten aan die geleerdheid?
Of, op bl. 159 en vlg., verschillende beschouwingen over verlichting. Zij, die de
kazernes moeten verlichten, zijn wel op de hoogte; de bewoners hebben slechts te
berusten in hetgeen zij als verlichtingsmiddel vinden.
Dit hoofdstuk is dus veeleer bestemd voor het ‘groote publiek’ dan voor ‘het leger’.
En dus hoop ik dat de Schrijver spoedig een tweeden druk mag gereedmaken,
waarbij de opzet eenigszins is gewijzigd. Hij zal dan in ruimer kring nut stichten.
E.B.K.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende boekwerken:
M. van Steen S.J. De gevangenschap en uitzetting der Portugeesche Jezuieten
in October 1910. (Geloof en wetenschap. Studiën van onzen tijd. VII, 5 en 6).
Nijmegen. Malmberg, 1912.
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H. de Jongh. L'ancienne faculté de théologie de Louvain au premier siècle de
son existence 1432-1540. Depot voor Nederland, Amsterdam. C.L. van
Langenhuijsen, 1911.
H. Diemer. Geschiedenis en Grondbeginselen der Christelijke Vakbeweging.
(Christendom en Maatschappij IV, 8). Utrecht. G.J.A. Ruys, 1912.
G. Hulsman. Het ethisch beginsel en de ethische richting. 2e druk, met bijschrift:
In de distelen en de doornen. Groningen. P. Noordhoff, 1912.
M. Beversluis. Het ethisch beginsel volgens prof. dr. J.H. Gunning en zijne
verhoudig tot de othodoxe dogma's. Groningen. P. Noordhoff, 1912.
Dr. K. Sonies. Is het standpunt der ethischen onhoudbaar? Levensvragen VI:1.
Baarn. Hollandia Drukkerij, 1912.
Dr. A. van der Flier G.Jzn. Het ethisch beginsel. Utrecht. G.J.A. Ruys, 1912.
Helene Mercier. Verbonden Schakels. 4e dr. Ingeleid door Mevr. G. Kapteyn
- Muysken. Amsterdam. Nederlandsche Bibliotheek.
Uit Onzen Bloeitijd: Het Lager Onderwijs door H.J. Westerling; uit Zenuw- en
Zieleleven: Zwakzinnigheid door E.J. Swaep; Kerk en Secte: De Wereldlijke
Macht van den Paus door Een Roomsch-Katholiek; Pro en Contra:
Vaderlandsliefde door Charles Boissevain en J.F. Ankersmit Baarn.
Hollandia-Drukkerij.
Dr. Mart. Visser. Milton's Prozawerken. Rotterdam. W.L. en J. Brusse, 1911.
Johs. Patricius. Gezegend Ouderhuis. Assen. L. Hansma, 1911.
Tooneelbibliotheek: G. Bernard Shaw, Majoor Barbara; Vrouwen; Herman
Heyermans: Glück Auf; Eén Mei; Nummer Tachtig. Amsterdam Mij. voor
Goede en Goedkoope Lectuur.
Schoolhervorming: Zangonderwijs door Joh. Oostveen; De Protestantsche
Zending: Regeering en Zending door J.W. Gunning. Baarn. Hollandia-Drukkerij.
Dr. J.H. Gerretsen. Het Goed Recht der Ethische Richting. Nijmegen. Firma H.
ten Hoet, 1912.
E.J. Wisselingh en Co. Geïllustreerde Catalogus voor Oorspronkelijke Etsen.
Amsterdam. Rokin 78-80.
Dr. J.J.P.v. Valeton Jr. Op den Levensweg. Korte Overdenkingen. 2e dr.
Nijmegen. Firma H. ten Hoet.
Pro en Contra. Een Volksleger door L.W.J.K. Thomson en H.v. Soetermeer
Vos. Baarn. Hollandia-Drukkerij, 1912.
Mededeelingen van wege het Nederlandsch Zendelinggenootschap. Tijdschrift
voor Zendingswetenschap. Redactie: Dr. A.H. Brouwer, J.W. Gunning en Joh.
Rauws. Rotterdam. M. Wijt en Zonen, 1912.
Karl Marx. Het Kapitaal. I (IV-V), vertaald door F. van der Goes.
Wereldbibliotheek.
C.R.C. Herckenrath. Fransch Woordenboek. Tweede verm. en verb. druk.
Groningen. J.B. Wolters, U.M.
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Nietzsche en het christendom
Eene voorlezing
Door Dr. B.J.H. Ovink.
I.
Onder de namen van de groote denkers en zieners zijn er enkelen met een zeer
bijzonderen lichtglans omgeven. Ook in het gevoel van degenen, die weinig tot
oordeelen bevoegd zijn, verheffen zich deze heröen nog verre boven de andere
geestelijke grootheden, evenals men weet van den Mont Blanc, zonder hem zelf
aanschouwd of beklommen te hebben, dat hij hoog uitsteekt boven de overige toppen
van het hooggebergte. Zulke namen zijn die van Plato, Dante, Shakespeare, Goethe.
Door een zeldzaam diepe intuïtie hebben deze mannen in het geestesleven dingen
aanschouwd en geopenbaard, zooals niemand vóór hen ze aanschouwde en
openbaarde.
Volgens het oordeel nu van een zeer talrijke schare der hoogstontwikkelden moet
tot de allergrootsten onder de grooten ook Nietzsche gerekend worden. Zijn naam
heeft een klank, zooals geen ander in onzen tijd. Hij is de eminente moderne denker
en profeet. Met hem is een nieuwe periode in de geschiedenis van het geestesleven
ingetreden!
Alle uiterlijke teekenen van deze hero-worship zijn dan ook aanwezig. Men heeft
een uitgebreide gemeente
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van trouwe Nietzsche-vereerders, die zijn uitspraken als openbaringen aanvaarden
en hun eigen denken naar het zijne richten. Zijn werken zijn in den korten tijd na
hun verschijnen vele malen herdrukt. De commentaren er op, de geschriften er over
zijn al geweldig vele en hun getal groeit nog dagelijks aan. Er is al een heele
Nietzschefilologie. Aan hoogescholen worden colleges over zijn leer gegeven. De
invloed van zijn stijl op de letterkundige producten is onmiskenbaar. Vele van zijn
termen en beelden zijn al gemeengoed der beschaafden geworden. Alles wat op zijn
persoon en leven betrekking heeft, wordt met piëteit opgespoord en bijeengebracht.
Legaten worden vermaakt voor een Nietzsche-huis. Er is een Nietzsche-museum en
een Nietzsche-archief.
Zelden heeft iemand in zoo korten tijd zulk een positie in de geesteswereld
verworven. En het is moeilijk, niet onder de suggestie daarvan te komen. Is het
denkbaar dat een zoo geweldige, zoo algemeen verbreide geestdriftige bewondering
ongerechtvaardigd zijn zou, dat er geen nieuwe diepe en onsterfelijke waarheden
zouden liggen in de leer van een denker, die in onzen kritischen tijd door een zoo
groote schare van de hoogstontwikkelden en fijnstvoelenden zoo aangebeden wordt?
Wij willen het hier terstond uitspreken, dat wij met deze bewondering niet kunnen
meedoen. Als geestelijk leidsman voor het leven is Nietzsche naar onze overtuiging
uiterst onbetrouwbaar en gevaarlijk, als wijsgeerig denker kan men hem niet anders
dan middelmatig en dilettantisch noemen. Dit laatste wordt ook stilzwijgend door
de meeste bevoegde beoordeelaars erkend. Zij zeggen het echter, merkwaardig
genoeg, meestal niet uitdrukkelijk maar spreken - zoo bv. Riehl - over zijn leer
eerbiedig als over iets hoogst belangrijks, om dan vervolgens, haar in bijzonderheden
kritiseerend, van stukje tot beetje het onoorspronkelijke, verdraaide en onhoudbare
van de hoofddogma's aan te toonen. Dit is misschien hierdoor te verklaren, dat
Nietzsche werkelijk den indruk maakt voor iets zeer groots aangelegd te zijn en hij
van de hoedanig-
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heden, die een eerste-rangsdenker moet bezitten, zonder twijfel iets in zich heeft. En
dan, de geweldige ernst, dien hij maakt met het leven, de diepte van zijn lijden onder
het sfinx-raadsel van ons bestaan, de aangrijpende wijze, waarop hij litterair die smart
geuit en dien zielestrijd geschilderd heeft, dwingen ondanks alles eerbied af. Nietzsche
had van het mensch-zijn een zeer hooge gedachte; diep voelde hij hoe heerlijk het
moest zijn en hoe jammerlijk het meestal is. Slap en kleinzielig vatten de meesten
hun bestaan op. Hij wil van het leven iets groots en geweldigs maken, niet alleen in
vreugde maar ook in smart. Er is zonder twijfel iets heroisch in hem. Maar ten slotte
is hij in zijn kritiekloos kritiseeren, in zijn heftig neenzeggen en afbreken zelf te
gronde gegaan. De sfinx van het leven heeft hem doodgedrukt.
Vaihinger tracht in een veel gelezen monografie Nietzsche's leer door een reeks
anti's te bepalen. Zij is volgens hem: anti-moralistisch, -socialistisch, -demokratisch,
-feministisch, -intellectualistisch, -pessimistisch, -christelijk. In een naschrift noemt
hij hem dan verder nog een anti-metafysicus, -idealist, -absolutist, -spiritualist,
-hedonist, -utilitarist, en anti-protestant. Maar wat moet nu voor al dat afgekeurde
en bestredene in de plaats komen? Het positieve, dat is de allerzwakste kant van
Nietzsche's filosofeeren. Men zou het misschien met den naam individualisme kunnen
aanduiden, maar dit individualisme is zoo, dat het, consequent doorgedacht, zichzelf
opheft. Intusschen, de verbazingwekkende opgang, dien zijn werken maken onder
het hartstochtelijk worstelende, een nieuwe levens- en wereldbeschouwing zoekende,
maar geestelijk gedésequilibreerde, alle houvast door reflectie en kritiek kwijtrakende,
onklaar en verward denkende hedendaagsche geslacht, is niet anders dan natuurlijk.
Men gevoelt duister dat veel ouds heeft afgedaan of radikaal vervormd worden moet;
men is in verbitterd verzet tegen allerlei kultuurmachten, instellingen, opvattingen
en persoonlijkheden wier diepere beteekenis men door sensitieve ergernis over
onschoone uiterlijkheden en tegenstrijdigheden in hun openbarings-
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wijze niet waardeeren kan. Men is moede, teleurgesteld, geblaseerd, aangaande de
diepste dingen onzeker, en heeft toch het hart vol onbedwingbaar smachtend verlangen
naar het eeuwige. En daar komt nu een denker die in wonderbaar meesleepende taal,
met een aangrijpend pathos een nieuw evangelie verklaart te brengen, waarin
tegenover het intellect met zijn eeuwig zoekende begrippen het instinctleven wordt
ten troon verheven, aan alle pessimisme de oorlog verklaard, de socialistische
gelijke-rechten-leer bespot, tegenover de aanmatigingen van den staat, den dwang
der alles nivelleerende geldende opvattingen de vrijheid en autonomie van het
individueele Ik en de zoogenaamde persoonlijkheid, het recht om ‘zich uit te leven’
geproclameerd; onder afwering van alle ‘Jenseitigkeit’ een intens bewustworden van
de heerlijkheid van het aardsche tot taak gesteld en daarbij aan de adepten een fier
besef van eigenwaarde en zelfstandigheid, van geestelijk isolement tegen het profanum
vulgus, de gewone kuddedieren, wordt verzekerd! Hoe zou zulk een evangelie,
voorgedragen door een zoo machtig rhetor, in zulke bedwelmende taal, geen ingang
vinden! Tot een wijsgeerig-kritische behandeling van de fundamenteele begrippen,
waarmede hier geopereerd wordt, zijn zeer weinigen in staat. Maar het titanische in
het worstelen tegen zoo eeuwenoude autoriteiten boezemt onwillekeurig ontzag in.
Of het aangeprezene onder de nu eenmaal bestaande beperktheid van ons
menschenwezen te verwerkelijken is; hoe die abstracties zonder tegenstrijdigheden
gedacht en concreet gemaakt, hoe die vaagheden gepreciseerd moeten worden,
daarmee pleegt men zich het hoofd niet te breken. Door het onbepaalde der mooie
termen en leuzen, die nergens in een kalm zakelijk betoog bepaald en gefundeerd
worden en waarbij vele uitspraken, al zijn ze hooger bedoeld, toch bijna onvermijdelijk
zoo opgevat worden, als aan het sensueel-egoistische in den mensch aangenaam is,
- laat men zich inpakken en, verblind door de schitterende sofistiek, meegevoerd
door de rhythmische golvingen der poëtische taal droomt men de heerlijkste droomen.
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Want dit moet zonder voorbehoud worden uitgesproken: als lyrisch dichter en
schrijver van poëtisch proza, als taalkunstenaar, taalvirtuoos is Nietzsche waarlijk
iets buitengewoons. ‘Welk een eindelooze volheid van bliksemende prikkelende
spreuken, van meteoor-achtig lichtende, wereldwijde afgrond-diepe voorgevoelens!
Alles wat onder de zon leeft, wat kruipt en vliegt, zwemt en loopt, wat in den duisteren
schoot der aarde verborgen is - alles moet daartoe dienen om de geheimste roerselen
der menschenziel voor onze oogen levend te laten worden: gedachten, die met
duiven-voeten komen, allerfijnste schakeeringen van stemmingen en gevoelens, die
maar ooit eens menschen borst bewogen, opgeheven, verscheurd en van zaligheid
vervuld hebben. Bestaat er in de poëzie van alle tijden en volkeren een boek, dat
verheven-duistere majesteit, teere, wazige weekheid, pijnlijk-borende smart, zoet,
moede, weemoedig geluk zoo in zich vereenigt en vermag uit te drukken als
Zarathustra?’
Deze uiting van bewondering schijnt niet overdreven. Vol heerlijke poëtische
schoonheden is Nietzsche's hoofdwerk. Neem bv. het begin van het Nachtlied:
‘Nacht ist es; nun reden lauter alle springenden Brunnen. Und auch meine Seele
ist ein springender Brunnen. Nacht ist es: nun erwachen alle Lieder der Liebenden.
Und auch meine Seele ist das Lied eines Liebenden.’ En verder: ‘Meine ungeduldige
Liebe fliesst über in Strömen, abwärts nach Aufgang und Niedergang. Aus
schweigsamem Gebirge und Gewittern des Schmerzes rauscht meine Seele in die
Thäler’. Of het begin van het Grablied: ‘Dort ist die Gräberinsel, die schweigsame;
dort sind auch die Gräber meiner Jugend. Dahin will ich einen immergrünen Kranz
des Lebens tragen. Also im Herzen beschliessend fuhr ich über das Meer. Oh ihr,
meiner Jugend Gesichte und Erscheinungen! Oh, ihr Blicke der Liebe alle, ihr
göttlichen Augenblicke! Wie starbt ihr mir so schnell! Ich gedenke eurer heute, wie
meiner Todten.’ Kan men mooier met een paar woorden een morgenstemming
wekken: ‘zur frühen Stunde, da der Eimer am Brunnen klirrt und die
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Rosse warm durch graue Gassen wiehern’! En wie wordt niet geroerd door dat
hooggestemde Nachgesang ‘Aus hohen Bergen’, (voorkomende aan het slot van
Jenseits von Gut und Böse), waarvan het begin zoo luidt:
Oh Lebensmittag, Feierliche Zeit,
Oh Sommergarten!
Unruhig Glück im Stehn und Spähn und Warten:
der Freunde harr ich, Tag und Nacht bereit.
Wo bleibt ihr Freunde? Kommt, 's ist Zeit, 's ist Zeit!

Wat Nietzsche met de taal doen kan, is vaak verbazingwekkend. Zeker, hij is soms
te vernuftig en laat zich in zijn begripsverbindingen wel eens te veel door de
woordklanken leiden. Maar hoe levend is bij hem alles! Het afgesletenste krijgt
nieuwe kleur en glans; het verlepte wordt weer frisch, aan het gewoonste weet hij
aardige kanten te doen uitkomen. In het maken van onverwachte samenstellingen,
het smeden van nieuwe en het op bijzondere wijze stempelen van oude woorden is
Nietzsche met Heine te vergelijken. Deze zegt van een bezoek bij Rothschild: ‘er
empfing mich ganz familionär.’ Aan een bekend dichter, eerst revolutionair, later
conservatief geworden en tot Hofrath benoemd, verwijt hij diens ‘Verhofrätherei’.
Zoo zegt Nietzsche in plaats van Monothëisme: Monotonothëisme. De groote massa,
de kuddedieren, zijn ‘die viel zu Vielen.’ Tegenover de vulgaire naastenliefde stelt
hij de liefde voor de versten.
‘Rate ich euch zur Nächstenliebe? Lieber noch rathe ich euch zur Nächstenflucht
und Fernstenliebe. Höher als die Liebe zum Nächsten steht die Liebe zum Fernsten
und Künftigen.’
Om aan een vergift als nicotine te doen denken noemt hij de gewone zedeleer
verachtelijk: moraline. Hij spreekt van ‘Freuden- und Leidenschaften’ van ‘Vorhass’
naast ‘Vorliebe’ von ‘Trauerspiele und Trauerernst’. In een kapittel van zijn
Zarathustra: ‘Von alten und neuen Tafeln’ zegt hij: ‘Euer Eheschliessen: seht zu,
dass es nicht ein schlechtes Schliessen sei! Ihr schlossest zu schnell: so folgt daraus:
Ehebrechen! Und besser noch Ehe-brechen,
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als Ehebiegen, Ehelügen! So sprach mir ein Weib: “wohl brach ich die Ehe, aber
zuerst brach die Ehe mich.”’
Maar genoeg hiervan. Ik citeerde misschien reeds te veel. Want niet over Nietzsche
als dichter, als taalkunstenaar; niet over de poëzie in zijn werken en hun schoonen
vorm, maar over de waarheid zijner gedachten wilden wij spreken.
Als men nu echter Nietzsche's filosofie - zoo zullen wij maar zeggen - wil
behandelen, komt men voor eigenaardige moeilijkheden te staan. Nietzsche is in zijn
opvattingen herhaaldelijk veranderd. Meermalen heeft hij hartstochtelijk bestreden
wat hij vroeger hartstochtelijk vereerde. Wat moeten wij nu als zijn eigenlijke, zijn
definitieve meening beschouwen? En hij is ten slotte krankzinnig geworden. Wanneer
beginnen zich de teekenen van die geestes-stoornis in zijn geschriften te openbaren?
Mag hij voor alles in zijn latere boeken ten volle verantwoordelijk gesteld worden?
De geleerden zijn het er niet over eens. Sommigen zijner vereerders beweren dat ook
zijn Antichrist nog met volle bewustheid geschreven is. Wij voor ons zouden gaarne,
ten gunste van den ongelukkigen denker zelf, het tegendeel willen aannemen.
Nietzsche is in sommige opzichten met Hölderlin te vergelijken. Ook deze heeft
in zijn lange krankzinnigheid nog vele gedichten geschreven. Het technische daarin
is vaak nog van onberispelijke zuiverheid en schoonheid. Ook de glans der dictie is
op vele plaatsen wonderbaar mooi behouden gebleven, maar de inhoud is daarbij
vaak ongeloofelijk triviaal en onzinnig. Windelband zegt: ‘toen Hölderlin niet meer
dichtte, dichtte het nog in hem’. Ook bij Nietzsche is in zijn later werk nog veel van
de oude schittering. Maar men kan toch niet laten te denken, dat hij in zijn gezonden
tijd zich nooit aan zulke smakeloosheden, platheden, fanatieke overdrijvingen zou
hebben schuldig gemaakt als bv. in den Antichrist voorkomen.
En wie weet, als hij nog een twintig jaar in het volle bezit van zijn geestvermogens
had mogen leven, of hij niet ook zijn Zarathustra-filosofie weer hartstochtelijk zou
veroordeeld hebben.
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En dan levert ook dit nog een bezwaar op, dat Nietzsche (vooral later) steeds in
aforismen schrijft. Hij zelf wil dit gebrek als een deugd voorstellen. Het is, zooals
hij zegt, zijn eerzucht ‘om in tien zinnen te zeggen wat ieder ander in een boek zegt
- wat ieder ander in een boek niet zegt.’ Maar, zooals Riehl terecht opmerkt ‘een
geïsoleerde gedachte is in de meeste gevallen tevens een eenzijdige (door het losmaken
uit het geheel, waartoe zij behoort, halfwaar geworden) gedachte. Het aforisme treft
als een pijl. Het wil “anregen”, tot opkijken dwingen of door den fijn geslepen vorm
schitteren en verrassen. Vaak ook is het de inkleeding van een eerst wordende, nog
niet volgroeide gedachte, der gedachte als stemming. Daarin bestaat zijn bekoring
en het gevaarlijke zijner bekoring’. Men kan in een aforisme zich gemakkelijk wijzer
voordoen dan men is. Veel diepzinnigs lijkt ongetwijfeld op het eerste gezicht
onbegrijpelijke orakeltaal; maar ook veel onbegrijpelijke en leege orakeltaal lijkt op
het eerste gezicht diepzinnig. En van een filosoof verlangt men toch, dat hij niet
alleen decreteert en profeteert, de resultaten van zijn nadenken op korte besliste wijze
uitspreekt, maar dat hij ook afleidt en bewijst, dat zijn gedachten onderling in een
logischen samenhang te brengen zijn, dat hij ons de gronden aanwijst en door
redeneering dwingt zijn conclusies te aanvaarden. Maar met het verlangen naar een
bewijs zijner beweringen moet men bij Nietzsche niet aankomen. ‘Du fragst: warum?
Ich gehöre nicht zu denen, welche man nach ihrem Warum fragen darf.’ Men kan
eigenlijk met hem niet redeneeren. Want bij hem is de waarheid een zeer twijfelachtig
iets. ‘Dat zijn nog lang geen vrije geesten’ - zoo roept hij uit in de Genealogie der
Moral ‘want zij gelooven nog aan de waarheid. Wat dwingt ons dan toch om überhaupt
aan te nemen, dat er een essentieele tegenstelling tusschen waar en onwaar bestaan
zou? Is het niet voldoende, trappen van schijnbaarheid aan te nemen?’ De vraag
dringt zich hier op: Zijn dan die trappen ook slechts schijnbaar? En zoo neen, wijzen
zij dan niet in een bepaalde richting, in de richting der waarheid?
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Nietzsche is een man van stemmingen en indrukken. Voortdurend spreekt hij zichzelf
tegen. Wie zijn werken, vooral die uit zijn latere periode, voor het eerst in handen
krijgt, raakt aanvankelijk geheel de kluts kwijt en staat stom van verbazing. Alle
gangbare waardeeringen van personen en zaken worden bij Nietzsche omgekeerd.
Wat alle anderen slechts met eerbied en liefde noemen, maakt hij verachtelijk. Wat
algemeen wit heet, wordt bij hem zwart, en omgekeerd. De grootste geesten worden
met een paar honende woorden afgedaan. Kant is ‘der verwachsenste Begriffskrüppel,
welchen es je gegeben hat. Kant wurde Idiot; die deutsche Decadence als Philosophie
- das is Kant.’ Schiller noemt hij den ‘Moral-Trompeter von Säkkingen.’ Darwin,
Spencer en Mill zijn onbeduidende engelsche Philister; van Richard Wagner zegt
hij: ‘het is geen mensch, maar een ziekte’. Dante is ‘die Hyäne, die in Gräbern dichtet’,
Liszt: ‘die Schule der Geläufigkeit - nach Weibern.’ De duitsche muziek, vooral
Schumann, is radikaal verkeerd en ongezond. Veel hooger staat Bizet's Carmen. Het
Rusland van Alexander II noemt hij juist om zijn despotieke regeering en de
onontwikkeldheid en onvrijheid van het volk den eenigen staat, die nog voor de
toekomst iets belooft. Het Protestantisme is ‘die halbseitige Lähmung des
Christenthums’, enz. enz.
Prof. Van der Wijck zegt ergens, dat de lectuur van Nietzsche opfrischend werkt
evenals een koudwaterbad. Ja, voor een oogenblik kan dat wel het geval zijn.
Nietzsche schrikt den lezer op, wekt verzet in hem, prikkelt hem om zijn eigen
opvattingen te onderzoeken en te verdedigen. Maar lang achtereen kan een geestelijk
gezond mensch die lectuur niet uithouden. Dat verwrongene in de gedachten, dat
voortdurend beweren zonder bewijs, dat inpeperen van altijd weer dezelfde paradoxen,
dat eeuwige onderstreepen, de bijna geheele afwezigheid van alle kalme en zakelijke
redeneering, dat vinnige afbreken en kwaadaardige schelden - het werkt spoedig
vermoeiend en afstootend. En voor jeugdige, onrijpe geesten is die lectuur zeer
gevaarlijk. Terecht noemt Riehl Nietzsche: ‘ein Vogel-
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steller für unvorsichtige Seelen.’ Niet ieder is veelzijdig genoeg ontwikkeld, voldoende
dialektisch gevormd en staat vast genoeg in zijn overtuigingen om aan te wijzen waar
het verdraaide en de sofistiek begint en er zich rustig tegenover te kunnen plaatsen.
Düringer, een hooggeplaatst duitsch jurist, die een paar voortreffelijke monografieën
over Nietzsche's filosofie geschreven heeft, zegt zeer juist van haar: ‘Zij werkt, door
van anderer geestesarbeid handig partij te trekken en dien voor de groote menigte
smakelijk en pikant te maken, zeer anregend. Daarom leent zij zich voortreffelijk tot
dilettantisch gefilosofeer; met name spoort zij de jeugd aan tot koene, maar onrijpe
disputen en verhandelingen; zij levert onuitputtelijke stof voor aesthetische
voordrachten van geestige mooi-praters.’
Dit is niet te ontkennen: al het menschelijke is zoo ingewikkeld en in den diepsten
grond zoo raadselachtig, dat men altijd met een zekeren schijn van waarheid de meest
verschillende personen en zaken in een gunstig of ongunstig licht kan plaatsen. Zooals bekend is, worden in de logika de sferen der begrippen (alles wat onder een
begrip valt) door cirkels aangeduid en men kan dan de verhouding dier begrippen
aanschouwelijk maken door die cirkels geheel of gedeeltelijk op elkaar of ook buiten
elkaar te doen vallen. Is bv. cirkel A: Europeaan, en cirkel B: mensch, dan valt A
geheel binnen B en neemt er een deel van in. Want iedere Europeaan is een mensch,
maar niet ieder mensch is een Europeaan. De cirkels C = waterdier en D = vogel
daarentegen vallen voor een klein deel op elkaar, grootendeels buiten elkaar. Om nu
het wezen der Ueberredungskunst duidelijk te maken heeft Schopenhauer in het
eerste deel van zijn hoofdwerk een tabel ingevoegd, waarop het volgende staat. De
linkerkant van het papier is 't gebied van 't goede, de rechterkant dat van 't kwade.
In het midden op een zekeren afstand van beide gebieden staat het begrip reizen,
door een cirkel aangeduid. Met dezen cirkel hebben vier cirkels er om heen een deel
gemeen: 1 gezond, 2 vervelingverdrijvend, 3 gelegenheid biedend om ervaring op
te
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doen, 4 geldverbruikend. En vandaar kan men nu door verschillende reeksen van
cirkeltjes, telkens van 't eene op 't andere overstappend, in verschillende richtingen
en omwegen naar links en naar rechts gaan en dus, op bijna elk punt nog weer een
verrassenden draai nemend, naar verkiezing met het begrip ‘reizen’ bij goed of kwaad
terecht komen. - Schopenhauer voegt er aan toe: ‘de kunst van overreden berust
daarop, dat men de verhouding der begrips-sferen slechts aan een oppervlakkige
beschouwing onderwerpt en ze overeenkomstig zijn doel eenzijdig bepaalt;
voornamelijk daardoor, dat, wanneer de sfeer van een begrip slechts ten deele in een
andere ligt, ten deele ook in een geheel verschillende, men haar als geheel in de eerste
of ook geheel in de tweede liggend behandelt. Bv. als van hartstocht gesproken wordt,
kan men deze naar verkiezing brengen onder het begrip der grootste kracht, van den
machtigsten prikkel tot handelen in de wereld, of onder het begrip der onredelijkheid,
en dit weer onder het begrip der onmacht, der zwakheid.’
Ook bij de lectuur van Nietzsche ervaart men het voortdurend, hoe men door zijn
handig spelen met begrippen en partijtrekken van moeilijk te controleeren
gevoels-associaties ten gevolge van de vaagheid der woorden telkens een verkeerden
kant wordt uitgedreven. De mooiste menschelijke dingen worden gebracht naar den
rechterkant, het kwade (of liever: het door Nietzsche verafschuwde) en het leelijkste
naar den linkerkant, het goede (of liever: het door hem verheerlijkte). Welke waarde
kunnen ook de geestigheden hebben, die in een paar losse zinnen over de Joden, de
vrouw, den staat, het Christendom worden uitgesproken?
Wij willen nu voordat wij op Nietzsche's denkbeelden nader ingaan, eerst in het kort
iets zeggen over zijn levensloop en geestesontwikkeling.
Als zoon van een dorpspredikant werd Nietzsche in 1844 bij Lützen geboren. Zoowel
zijn vader als zijne
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moeder behoorden tot oude predikantenfamilies. Toen hij nog maar vijf jaar was
verloor hij zijn vader door een val. Daardoor werd zijn opvoeding grootendeels aan
hem zelf overgelaten en miste vaste leiding. Hij toonde groote begaafdheden, ook
voor de muziek, zoodat hij er nog een poos over dacht zich geheel aan deze kunst te
wijden. Twintig jaar oud werd hij student in de letteren te Bonn en volgde vandaar
zijn hoogvereerden leermeester Ritschl naar Leipzig. Nog vòòr zijn promotie werd
hij op diens aanbeveling professor in de klassieke letteren te Basel. Van hieruit
bezocht Nietzsche veel den bij Luzern wonenden Richard Wagner. Met groote
nauwgezetheid vervulde hij zijn betrekking en overwerkte zich. Na den oorlog van
'70 (waarbij hij als ziekenverpleger dienst deed, daar hij Zwitsersch burger geworden
was en dus niet actief soldaat zijn kon) begon hij aan een oogziekte te lijden, die op
een hersenaandoening berustte.
In 1878 moest hij zijn betrekking opgeven en toen zijn zuster hem terugzag, was
hij een vermoeid, gebroken, oud geworden man. Sedert leefde hij als zieke, eerst
zomers in het Engadin, 's winters aan de Riviera. Zijn lijden werd steeds erger en
klom tot een toestand van bijna altoosdurende pijn. Ook zijn gezicht ging achteruit,
zoodat hij ten slotte bijna blind werd. Gedurende de pauzen van zijn ziekte schreef
hij zijn werken. In Januari 1889 werd hij te Turijn schijnbaar plotseling krankzinnig.
Nog elf jaren leefde hij daarop, eerst te Naumburg, door zijn moeder verpleegd, en
na haar dood onder de hoede van zijn zuster te Weimar. In 1900 stierf hij.
In zijn geestesontwikkeling kan men drie perioden onderscheiden. Gedurende de
eerste vereerde hij, ja, men kan bijna zeggen: aanbad hij Schopenhauer en Richard
Wagner. Het is de periode der romantisch-pessimistische metafysika, waarin vooral
van de kunst het heil en de herschepping der menschheid verwacht werd. Maar na
1876, na het bezoeken van de Festspiele te Bayreuth kwam de ontnuchtering, de
omkeer. Vooral de wending naar het christelijke in Wagner's laatste werk, zijn Parsifal,
wekte Nietzsche's woede. Hij roept uit:
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‘Ist das noch Deutsch?
Aus deutschem Herzen kam dies schwüle Kreischen?
Und deutschen Leib's ist dies sich-selbst-Entfleischen?
Deutsch ist dies Priester-Händespreitzen,
Dies weihrauch-düftelnde Sinne-Reizen?
Und deutsch dies Stocken, Stürzen, Taumeln,
Dies ungewisze Bimbambaumeln?
Dies Nonnen-äugeln, Ave-glocken-Bimmeln,
Dies ganze falsch verzückte Himmel-Ueberhimmeln?
- Ist das noch Deutsch? Erwägt! Noch steht ihr an der Pforte: Denn was ihr hört, ist Rom, - Roms Glaube ohne Worte’.

Hevig voer hij uit tegen alles, wat hij tot dusver hooggesteld en aangebeden had. Hij
begon zijn ‘geestelijke kuur,’ zooals hij zelf zegt, ‘zijne anti-romantische
zelfbehandeling.’ De tweede periode brak aan, waarin met terzijdestelling van alle
metafysika, de natuurwetenschap ten troon verheven werd, de periode van het
intellectualisme en de nuttigheids-moraal. Nietzsche kwam onder den invloed van
Darwin, Spencer en van den koelen denker Paul Rée (zoodat hij zich met een
woordspeling, een overtuigd Ree-alist noemde). Hij zegt: ‘Die Vernunft herstellen
und in der gröszten Nüchternheit ohne metaphysischen Voraussetzungen zu leben
versuchen. Freigeist! Ueber mich weg! Eisumschläge!’
Maar ook deze tweede periode duurde niet lang. Slechts ongeveer vijf jaar. In de
koele omgeving der logische wetenschap kon de hartstochtelijke denker en profeet
het ook op den duur niet uithouden. In 1881 begint de derde, de Zarathustraperiode,
die de denkbeelden der eerste met die der tweede verbindt, en waarin een
samensmelting van romantiek en positivisme wordt voltrokken. Evenals Rousseau
predikte ook Nietzsche den terugkeer tot de natuur. Maar bij hem is de natuur: instinct,
macht, hardheid, brutale kracht.
Men heeft Nietzsche genoemd: den filosoof der menschelijke kultuur. Deze kultuur
is het vraagstuk, dat alle drie perioden van zijn denken verbindt. Eerst is de kultuur:
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kunst, dan is zij: kennis, dan eindelijk is zij: de verhooging van het menschtype.
Inderdaad, het is een geweldig probleem: de menschelijke kultuur in haar geheel
genomen. Moet iemand, die het wil oplossen, niet meer zijn dan ‘mensch’? De kultuur
verliest zich in de onbekende wazige verten van het verledene en in de onbekende
wazige verten der toekomst. De hoogste waarden, die wij kennen, heeft zij
voortgebracht: maatschappij, staat, vormen van gezellig verkeer, zeden en gebruiken,
taal, techniek, wetenschap, kunst en poëzie, godsdienst en kerk. En met en onder
deze algemeenheden: dat wonderbare zieleleven in die mysteriën, die wij individuen,
persoonlijkheden noemen; alles, wat in die millioenen menschenharten (uitgesproken,
onuitgesproken en onuitsprekelijk) is voorgevallen en doorleefd. - Trekken wij in
onze gedachte door het heden heen een lijn naar het verste verledene, dan vinden wij
daarop heel aan het begin reeds vele van diezelfde realiteiten die wij nu ook doorleven,
maatschappij, kunst, godsdienst enz. maar alles zoo primitief, zoo onontwikkeld en
gebrekkig, zoo weinig bewust, zoo ongeordend en verward en ongedifferentieerd.
Maar gaandeweg wordt alles meer geordend, rijker, fijner, dieper, bewuster. Er is
een inwendige drang, die alles voortstuwt. Aan de onvolkomenheden van het
bestaande wordt men zich in de diepten des geestes van de eischen der volkomenheid
bewust. De individuen maken te samen de kultuur, en de kultuur bepaalt weer het
wezen der individuen. Geen werkzaamheid van groote geesten zonder een geestelijk
milieu. En het milieu ondervindt weer de machtige werking der groote geesten. Dat
is hierbij het wonderbare: de verbinding van receptiviteit en spontanëiteit in al het
menschelijke. - Hebben wij menschen al die heerlijkheid der kultuur niet zelf
geschapen? Is alles, wat er aan kultuur is tot stand gebracht, niet daardoor geworden,
dat menschenzielen dat hoogere, en hoogste in zich hadden, het gevoelden en
uitspraken en in daden omzetten? Wat is er hooger dan ons bewustzijn! En toch, hoe
afhankelijk zijn wij in alles, hoe beperkt! Niet alleen
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door de buitenwereld met hare natuurwetten, maar ook door de engheid van het
psychische zelf. Overzien wij die kultuur als één geheel, dan vragen wij onwillekeurig:
waar komt dat alles vandaan? Hebben wij al dat heerlijke uit onszelf, uit eigen
souvereiniteit van geest? Wij voelen ons gedragen. Maar waar is de drager? De
wateren des geestes ruischen door onze zielen heen, maar waar is hun oorsprong?
En dan al het geestbelemmerende, het slechte en gemeene, de van het goede
afgekeerde begeerten en wilsuitingen, al dat zondige, dat als een kanker voortdurend
het menschelijke doorvreet, het heerlijkste verduistert, het schoonste vernietigt, waar
komt dat vandaan? Komt het niet ook uit onze harten?
En waar gaat die kultuur heen? Is een mooie gelukkiger toekomst van goede
menschen het einddoel, de bekroning en het loon van alle zwoegen en lijden der
vorige geslachten? of heeft elk heden, elk nu, met al zijn vergankelijkheid zijn volle
waarde en beteekenis in zichzelf? Alle waarde staat en valt met een bewustzijn dier
waarde. Maar waar is dat bewustzijn reëel, dan in de vergankelijke, individueele
zielen! Van de hooge beteekenis van dit zieleleven zijn wij instinctief overtuigd. Wie
tot dieper zelfbewustzijn gekomen is, roept juichend uit: ‘ik ben een Ik, een
persoonlijkheid!’ En toch, die levende persoonlijkheden worden voor onze oogen
door den dood vernietigd! Wat is leven, wat is zijn, waarop berust onze
onvergelijkelijke waarde? Als het tijdelijke zijn waarde aan het eeuwige,
boventijdelijke ontleent, waar is dat eeuwige dan te vinden? Of is de kultuur zelf het
eeuwige? Hoe wij ook turen, wij zien met onze oogen niets van het bovenzinnelijke.
En ook met al ons denken kunnen wij niet het bestaan van een bovenwereldlijke,
transcendente wereld bewijzen, en wij kunnen er ons geen begrip van vormen hoe
zij met het menschelijke zou kunnen samenhangen! De kultuur schijnt haar ook niet
noodig te hebben maar als een machtige stroom uit zichzelve voorwaarts te gaan. Wij zeiden zooeven, dat ook de godsdienst een product
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is van de kultuur. Dat klinkt zeer aannemelijk. Bestaat de godsdienst niet in datgene,
wat menschen van God bewust geworden zijn? Binnen die menschenzielen moet dat
goddelijke dan toch besloten zijn. In het menschelijk doorleven kan zich dat goddelijke
toch alleen als reëel openbaren. Ook hier nemen wij een ontwikkeling waar:
fetichisme, polytheïsme, pantheïsme, monotheïsme, de joodsche profeten, Plato en
Plotinus, Christus en de apostel Paulus, Augustinus, Luther, Schleiermacher - ziedaar
een aantal termen en persoonsnamen, die deze ontwikkeling aanduiden. Is al dit op
het bovenmenschelijke gericht bewustzijn toch niet met dat al zuiver menschelijk,
evenals al het andere door de kultuur ontstane bewustzijn? Zijn deze bewustheden
niet alle noodwendige producten, alle relatief? De christelijke godsdienst beschouwt
zich als absoluut. Heeft zij daartoe het recht?
Dit kan men wel zeggen: het religie-probleem is het moeilijkste kultuur-probleem.
Want het raakt het diepste in ons. - En nu is dit het merkwaardige: het christendom
beschouwt zich niet als kultuurproduct. Het stelt zich zelfs in zekeren zin in
tegenstelling tot de kultuur. Het helpt er wel aan mede: de gegevene wereld te vormen
en te cultiveeren. Maar het doet dit niet, zonder tevens aangaande het bestaan en de
waarde van deze wereld het karakter van iets toereikends en afsluitends te negeeren.
Het wijst heen naar een transcendente werkelijkheid, ten aanzien waarvan het aan
het aardsche met zijn heerlijkheid alle absolute waarde ontzegt. Het verkondigt de
noodwendigheid van een verlossing van deze wereld. En zoo schijnt het, dat door
het christendom in de eenheid van het kultuurleven een tweespalt komt, die zonder
deze religie niet zou voorhanden zijn! Dat is ook de ergernis van Nietzsche! Door
het jammerlijke zonde-bewustzijn, het turen op een nergens aanwezig Jenseits, het
deemoedig neervallen voor een godheid buiten zich, wordt de mensch verzwakt en
verlamd, ziet hij niet de heerlijkheid van de werkelijkheid, waarin hij leeft; verliest
hij den eerbied voor het goddelijke, dat hij zelf is!
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Intusschen, al mogen wij aan het goddelijke verwant zijn, dit is duidelijk genoeg,
dat wij geen goden zijn. Er is in het menschelijke iets dubbelzinnigs, een tweespalt,
die niet weg te redeneeren is. En dit maakt ook onze kultuur tot het moeilijkste aller
problemen. Nergens voelen wij pijnlijker dan hier de beperktheid van ons
kenvermogen; aldoor stuiten wij bij dieper doordringen op iets dat ons duizelig maakt.
Daarom bewijst ons diegene den grootsten dienst, die ons helpt een onbevangen blik
te krijgen op ons eigen wezen en de groote problemen zuiver te leeren stellen. Maar
wie ons door verstandelijke redeneering werkelijk verder brengen zal, moet 1e het
diepste zelf doorleefd hebben, en 2e wijsgeerig geschoold zijn.
En nu is dit het bedenkelijke in Nietzsche, dat hij de fundamenteele begrippen,
die bij de behandeling van het kultuurprobleem te pas komen, nooit streng doordacht
blijkt te hebben. Wijsgeerig is hij niet meer dan dilettant. Na een eenzijdig litteraire
opleiding kwam hij al heel vroeg onder den invloed van Schopenhauer, en eigenlijk
is hij zijn geheele leven onder dien invloed gebleven. En Schopenhauer is een
gevaarlijk auteur. Zijn werken zijn schijnbaar gemakkelijk te begrijpen.
Spelenderwijze schijnt elk intelligent lezer door hem een wijsgeer te worden.
Wij kunnen hier over zijn leer niet uitvoeriger handelen. In hoofdzaken komt zij
op het volgende neer.
Deze wereld in ruimte en tijd, zooals wij die zintuiglijk waarnemen en in de
natuurwetenschap denkend construeeren, is niet zoo op zich zelf. Want zooals wij
haar op deze wijze kennen, is zij alleen in onze voorstelling. Wat is zij dan op zichzelf,
in haar eigen diepste wezen? Hierop luidt het antwoord: wil! Dit maken wij op uit
de kennis van ons eigen wezen. Want ons zelf, lichaam en ziel, hebben wij niet alleen
in onze voorstelling, maar wij kennen ons ook, zooals wij werkelijk zijn. Die wil nu
openbaart zich in de geheele anorganische en organische natuur. Wil is nl. niet het
bewuste begeeren, maar ook de onbewuste aandrift, de drang der natuurkrachten.
Schopenhauer zegt: ‘de stoot is voor den geworpen steen, wat voor mij het motief
is; en

Onze Eeuw. Jaargang 12

338
wat bij den steen als cohaesie, zwaarte enz. verschijnt, is in zijn innerlijk wezen
hetzelfde als datgene, wat ik in mij als wil ken, en wat de steen, als deze er bewustzijn
bij had, als wil zou kennen’.
In de natuur buiten den mensch is de wil blind, en absoluut egöistisch. Elke
natuurkracht wil haar wezen doorzetten, ten koste van alles. De fysische en chemische
krachten betwisten elkaar de materie. Het is alles een verwoede strijd, een Bejahung
des Willens. Deze wil is in de organismen de oorzaak van alle lijden. Maar bij den
mensch wordt die wil bewust. De wil brengt het intellect voort, de kennis en daardoor
de mogelijkheid om zichzelf en het lijden op te heffen. Elk individueel dier beschouwt
zichzelf als het alleen belangrijke op de wereld. Maar de mensch ziet door zijn denken
den valschen schijn in de wereld der verschijnselen, der voorstelling, en ook den
valschen schijn van het individueele bestaan. De mensch, die nog geheel in het
individueele is bevangen, houdt alleen zijn eigen bestaan in den grond voor werkelijk,
is een absolute egöist, een boos karakter. Het tegengestelde is de heilige, die het
schijnbare van dit individueele heeft doorzien - den sluier der Maja - en tevens de
wezenseenheid van de andere personen met zichzelf. De eenige ware deugd, het
fundament van alle moraal, is het medelijden. De goede mensch vernietigt in zich
den wil, de bron van alle lijden, en komt zoo tot de hoogste zaligheid, de volkomen
willoosheid, het niet-Zijn, het Nirwana der Boeddhisten.
Dit is in hoofdtrekken Schopenhauer's leer. Het is een metafysika, waarvan de
innerlijke tegenstrijdigheden gemakkelijk kunnen aangetoond worden. Alleen
onderdeelen er van hebben blijvende waarde. O.a. is dit in hem een groote verdienste,
dat hij, in zijn rationalistischen tijd, met nadruk gewezen heeft op het diepe en ware
in sommige, algemeen als verouderd beschouwde onderdeelen der christelijke leer,
met name de erfzonde, de verlossing en bekeering. Van deze filosofie van Schopenhauer is Nietzsche, zooals wij reeds zeiden, steeds
afhankelijk gebleven, ook toen
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hij er vijandig tegenover begon te staan. Terwijl hij met haar worstelt, houdt hij toch
onbewust zekere gronddenkbeelden vast, en meent zich van haar te bevrijden door
andere in hun tegendeel te veranderen. Schopenhauer's gedachte van het
fundamenteele van den wil als blinden levensdrang en diens gering achten van het
denken en de logika neemt hij over, maar van den Willen zum Leben maakte hij
Willen zur Macht; de Verneinung des Willens als ideaal wordt bij hem Bejahung
des Willens. De aanprijzing van het medelijden en de zachtheid verandert hij in de
aansporing om de anderen te vertrappen en in de vermaning: ‘werdet hart.’ Hij schijnt
er niet aan te twijfelen, dat Schopenhauer de kern der moraal met zijn Mitleid-theorie
goed heeft getroffen en ook het Christendom bekijkt hij vooral door Schopenhauer's
bril. Nu is Nietzsche een mannelijke, heroieke natuur, die buitengewoon heeft geleden,
de groote kracht en het groote nut van het lijden diep gevoelt. ‘Een lijdende, - zegt
hij - heeft nog geen recht tot pessimisme. De tyran: smart, zal mij door alle
influisteringen er niet toe bewegen een valsch getuigenis af te leggen tegen het leven,
zooals ik het ken.’ Het moest hem iets weekelijks, sentimenteels, zoetelijks
toeschijnen, om als het hoogste aan te prijzen: het lijden van anderen te deelen, te
verlichten en op te heffen. ‘Er zijn hoogere problemen - zoo roept hij uit - dan alle
lust-, leed- en medelijdensproblemen.’ Hij kan er niets voor voelen, het lijden in zich
en anderen met alle geweld te willen opheffen. Lijden maakt eenzaam, maakt
voornaam. Wat is dat voor een platheid, dat streven naar algemeen welbehagen en
genieten! ‘Gij wilt zoo mogelijk het lijden afschaffen. En wij? wij willen het liever
nog hooger en erger hebben, dan het ooit was... Het bepaalt bijna de rang-orde, hoe
diep iemand lijden kan. Wie zal iets groots bereiken, wanneer hij niet de kracht en
den wil in zich voelt, groote smarten aan te doen?’
En als nu eenmaal het medelijden als de hoeksteen der moraal ís gevallen, en de
grootheid en noodwendigheid
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van het lijden is gebleken, moet dan niet het geheele gebouw onzer gewone
waardetaxaties ineenstorten? - Geheel nieuwe horizonten schenen zich voor hem te
openen. Hij zegt: ‘kan men niet alle waarden omkeeren? Is goed misschien kwaad?
Is alles misschien in den diepsten grond onwaar? Men heeft er tot dusver niet in de
verste verte aan getwijfeld, den goede voor mèèrwaardig dan den booze te moeten
houden. Hoe nu, als 't omgekeerde het geval was? Zoo, dat juist de moraal er schuld
aan zou zijn, als een op zich zelf mogelijke machtigheid en pracht van het type:
mensch nooit bereikt werd!’
Zoo werd hij langzamerhand vaster overtuigd, dat de menschheid in hare
waardebepalingen tot dusver in een noodlottige dwaling en zelfverblinding heeft
geleefd, dat er een ‘Umwerthung aller Werthe’ moest worden tot stand gebracht.
Uitgaande van het ongerijmde denkbeeld, dat het de taak van den wijsgeer is ‘waarden
te scheppen’ voelde hij zich meer en meer als de persoon, die geboren was om deze
nieuwe waardebepalingen aan de menschheid te openbaren. Welk een
duizelingwekkende gedachte, zich te voelen als: ‘Incarnation des Willens zur
Menschheitserhöhung’!
Nietzsche's groote fout is: zijn onkritische, fantastische opvatting van het spontane,
actieve, scheppende in den mensch. Dit blijkt duidelijk bij zijn dogma van den Willen
zur Macht bij zijn onderscheiding van Heeren- en slavenmoraal en niet het minst in
zijn leer van den Uebermensch.
Van de grootheid en zelfstandigheid der menschelijke natuur heeft hij een zeer
hoog denkbeeld. ‘De regeering der aarde’, zegt hij, ‘heeft de mensch voortaan zelf
ter hand te nemen. Zijn alwetendheid (!) moet over het verre lot der kultuur met
scherpe oogen waken!’ En verder: ‘Er is niemand meer aan wien wij rekenschap
verschuldigd zijn. De menschheid kan van nu aan geheel met zich beginnen, wat zij
wil!’ Heerlijke vergezichten vertoonen zich aan zijn blik. Hij schildert ze in
wegsleepende woorden. ‘Duizend paden zijn er, die nog nooit gegaan zijn;
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duizend gezondheden en verborgen eilanden des levens. Onuitgeput en onontdekt is
altijd nog mensch en menschenaarde.’
Met zijn leermeester Schopenhauer veracht Nietzsche diep de gewone, alledaagsche
menschen, ‘die fabriekswaar der natuur’ (zooals de eerste ze noemt). ‘Het leven’
roept Nietzsche uit, ‘is een bron der lust, maar waar het gepeupel mee drinkt, daar
zijn alle bronnen vergiftigd. Ik kan die grijnzende tronies niet uitstaan en den dorst
der onreinen’. De groote meerderheid is bestemd om altijd nietswaardige, verachtelijke
producten te blijven. Zij hebben alleen beteekenis als de bodem, de bemesting, waaruit
de groote, heerschende geesten groeien en bloeien. Een volk is voor hem slechts ‘de
omweg der natuur, om tot zes, zeven groote mannen te komen - und um dann um sie
herum zu kommen.’ ‘Het doel der menschheid kan niet aan het einde liggen, maar
slechts in hare hoogste exemplaren.’ ‘Mishandelt en kwelt de menschen!’ zoo roept
hij uit ‘drijft ze tot het uiterste, den een tegen den ander, het volk tegen het volk. Dan
vlamt misschien, als uit een zijwaarts vliegende vonk der daardoor ontbrande
vreeselijke energie, opeens het licht van den genius op.’ Hij prijst het in de gezonde
aristokratiëen ‘dat zij met gerust geweten het offer van een menigte menschen
aanvaardt, die om harentwille tot onvolkomen menschen, tot slaven, werktuigen
neergedrukt en verlaagd moeten worden.’
De ethiek wordt bij Nietzsche ondergeschikt aan de biologie. Sterk schijnt de
lectuur van Darwin op hem gewerkt te hebben. Ook is het bijna zeker, dat hij, hoewel
hij het nergens citeert, Stirners berucht boek ‘der Einzige und sein Eigenthum’ gekend
heeft. Verder is hij beïnfluenceerd door de rassentheorie van Gobineau, en, zooals
Fouillée met de stukken aantoont, door den immoralist Guyau, die echter veel
gematigder en verstandiger is.
Door al deze inwerkingen op den aristokratischen, sensitieven denker met zijn
gebrekkige filosofische vorming en zijn Schopenhaueriaansche grondopvattingen is
blijkbaar
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zijn beroemde leer van de dubbele moraal: de heeren- en slaven-moraal ontstaan. In
plaats van de tegenstelling goed - kwaad komt nu een andere, nl. vornehm - niedrig.
‘De voorname soort mensch voelt zich als waardebepalend; zij heeft het niet
noodig, zich goed te laten noemen. Zij oordeelt: wat mij schadelijk is, dat is an sich
schadelijk. Zij weet zich als datgene, wat überhaupt eer aan de dingen verleent. Zij
is waarden-scheppend. Zulk een moraal is zelfverheerlijking.’ Heel anders staat het
met de slaven-moraal. De blik van den slaaf is afgunstig, wantrouwend. Hij zou zich
willen wijsmaken, dat ook het geluk van den voorname niet echt is. Door hem worden
juist al die eigenschappen opgehemeld, die er toe dienen om aan de lijdenden het
bestaan te verlichten. Hier komt het medelijden, het geduld, de vlijt, de deemoed tot
eere. De slavenmoraal is wezenlijk nuttigheidsmoraal. Nietzsche zegt: Het ‘egoisme
behoort tot het wezen der voorname ziel, ik meen dat onwrikbare geloof, dat aan een
wezen, zooals wij zijn, andere wezens van nature onderdanig moeten zijn en zich
aan hem hebben op te offeren.’ Met schitterende sofistiek wordt dit denkbeeld verder
uitgewerkt. ‘De voorname ziel erkent in andere voorname zielen hare
gelijkgerechtigden. Deze ontziet zij, als iets vanzelfsprekends en wijkt voor hen uit,
evenals de sterren door een hemelsche mechanika voor elkander uitwijken.’
Niets wil Nietzsche weten van een rede, die de begeerten in toom houdt, niets van
deugd in den gewonen zin des woords. Moraal is slechts ‘instinct der kudde’,
Heerdeninstinct. ‘Nicht der Dumme, der Mittelmässige, der sich diesem
Heerdeninstinct unterwirft, sondern der Brecher, der Verbrecher, ist der Gute, der
Heilige. Nicht Liebe zum Nächsten, nicht Selbstlosigkeit, sondern Selbstsucht,
Ueberwältigung, rücksichtslose Ausbeutung ist das zu erstrebende Ideal.’ Nietzsche
heeft een voorliefde voor roofmenschen als Cesare Borgia ‘diese gesündesten
tropischen Unthiere und Gewächse.’ Ja, hij gaat zoover om de wreedheid te
verheerlijken. ‘Bijna alles, wat wij hoogere kultuur noemen, berust op het geestelijker
en dieper maken der wreedheid.’
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En wat is dan nu het mooie, het heerlijke in die groote individuen, in die heerschende
geesten, tot het voortbrengen waarvan deze lijdende en strijdende wereld eigenlijk
dient? Nergens blijkt meer het oppervlakkige en verwarde, het troosteloos leege in
Nietzsche's wereldbeschouwing dan hier. Een wijsgeerige bepaling van wat hem
voorzweeft, geeft hij niet. Maar hij duidt het toch nader aan door den term: Wille zur
Macht, den wil om zijn wezen te openbaren, om macht uit te oefenen, over anderen
te heerschen. Terecht merkt Fouillée op in zijn meesterlijk boek: Nietzsche et
l'immoralisme: ‘Dit begrip dat Nietzsche tot een soort metafysische godheid verheft
en aanbidt, is datgene, waarmee de romantiek van Schlegel tot Victor Hugo zich
bedwelmd heeft; de macht van het onweer en den storm, die raast zonder reden, van
de zee, die zich verheft zonder iets te bereiken, van den berg, die oprijst zonder iets
te vervolgen; de macht van den genialen mensch, die zich uitstort als een nieuwe
oceaan en alle hindernissen omverwerpt; de rechten van het genie, de bijzondere
moraal der groote mannen, de rechten van den hartstocht, van den brutalen hartstocht
- liefde, haat, toorn, wraak, alles wat ontketend is, zoo dat het geen wet meer kent.’
Nergens echter maakt Nietzsche deze vage abstractie duidelijk en concreet. ‘De
mensch, die kan verstaan, wat een ander niet verstaat, die door de wetenschap de
waarheid kan grijpen; de mensch, die de anderen kan liefhebben, zijn individueele
beperktheid kan afleggen, om het leven van anderen te leven, ook deze heeft macht!
Zal men alleen maar machtig en sterk noemen, wie sterke armen heeft? Zijn eigen
hartstochten en gevoel besturen en beheerschen, dat is ook een macht. Hoe kan men
dan een levensleer bouwen op een zoo leege entiteit als de macht? Dit quasi-moderne
begrip is even scholastiek als het geloof in de dormitieve macht van opium. De
omzetting van alle waarden in waarden van macht is een omzetting van alle realiteiten
in nevels van mogelijkheden; het is geen wetenschappelijke chemie, maar een
metafysische alchimie.’ Nietzsche ziet in de uitbarstingen van een wilde teugellooze
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gewelddadigheid slechts het overstroomen van de ongebroken kracht der natuur.
Door de quantiteit (extensief en intensief) wordt elke behandeling, van welken aard
ook, aan allen blaam onttrokken. Voor Nietzsche is de intensiteit van leven alles.
Maar wat is deze intensiteit! Welke maat moeten wij aanleggen? Al konden wij, wat
onmogelijk is, de kracht van het leven meten, dan zouden wij er toch nog de richting
van moeten beoordeelen. Is de bloote intensiteit dan iets van qualiteit en waarde?
Maar welk kriterium hebben wij dan aan te wenden? Heeft de intensiteit van
zinnelijke gewaarwordingen dezelfde waarde als die der gedachte, en deze dezelfde
als die van den wil? Is het levensinstinct: het instinct om te leven, onverschillig hoe?
Is het: 't instinct om meer of om beter te leven? En waarin verschilt dan het meer
van het beter? En waarin bestaat dat betere? Wie hier niet in het vage wil blijven,
maar consequent in strenge begrippen doorredeneert, komt vanzelf tot de erkenning
van het normatieve dierzelfde altruïstische en christelijke deugden, die Nietzsche
zoozeer verafschuwt. - Waarom mag ik niet mijn natuur, zooals de Duitschers zeggen:
ausleben, evenals een plant, die in haar eigen heerlijkheid prijkt en rustig zonder
nadenken alles uit haar omgeving, wat haar dienen kan, naar zich toetrekt? Het
antwoord is heel eenvoudig: omdat de mensch geen plant, geen natuurvoorwerp, is.
- Terecht zegt Fouillée in zijn zooeven genoemd werk: ‘Il y a dans les réflexions de
Nietzsche une part de vérité tout simple et une part d'erreur énorme. Chez lui
l'originalité commence presque toujours avec la perversion maladive d'idées banales.’
Men kan zich Nietzsche's boutades, zijn stemmingsuitingen tot op zekere hoogte wel
psychologisch verklaren. Maar het beetje waarheid, dat er in is, is honderdmaal door
anderen uitgesproken.
Ontdoet men Nietzsche's beweringen van hun schitterend litterair gewaad en hun
paradoxalen opschik, tracht men het algemeene concreet te maken, het vage te
preciseeren, dan blijft er vaak niets over dan een banaliteit of een tegenstrijdigheid.
Hij heeft wel gelijk in veel van wat
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hij zegt: over de opvoedende kracht van het lijden, over het verkeerde van misplaatst
medelijden, over huichelarij en slapheid in het leven der christenen, etc., maar dat
alles is zoo weinig nieuw, en vermengd met zooveel verdraaide opvattingen, dat het
meer verwart en verbijstert dan opklaart en opwekt. Veel diepzinnigheid zou
verdwijnen, als Nietzsche zijn gedachten nauwkeuriger verkoos uit te drukken. Neem
de zooeven aangehaalde passage: ‘De voorname soort mensch voelt zich als
waardebepalend; zij heeft niet noodig zich goed te laten noemen; zij oordeelt: wat
mij schadelijk is, dat is op zichzelf schadelijk.’ Wat bedoelt Nietzsche hier met mij?
Is dat Ik het zinnelijk gevoelend en begeerend individu, of het Ik als geestelijke
persoonlijkheid? In het eerste geval is die uitspraak een platheid of onzin. In het
tweede geval is zij een waarheid, die alle groote ethici, bv. Kant, altijd geleerd hebben.
Zeker, wat mij als willende persoonlijkheid schadelijk is, dat is op zichzelf schadelijk,
d.w.z. algemeen, voor alle persoonlijkheden, voor het geestelijk rijk, waartoe ik als
persoonlijkheid behoor.
Het verdraaide en onpraktische in Nietzsche's filosofie blijkt bijzonder duidelijk
in zijn beroemde leer van den Uebermensch. In het gebruik van dezen term is ook
weer een groote vaagheid en onzekerheid. Nu eens verstaat hij er bepaalde historische
persoonlijkheden onder, die naar zijne meening het hoogste in de heeren-moraal
bereikt hebben, een Cesar, Alexander, Borgia, Napoleon, die hij dan juist in hun
verkeerdheden en ondeugden gaat verheerlijken. Dan weer, en vooral in zijn latere
periode, is de Uebermensch een menschheids-ideaal, dat in de toekomst verwerkelijkt
worden moet. Het hoogere mensch-type, de verhoogde kultuur, moet dan volgens
hem door Züchtung, door opzettelijke teeling bewerkt worden. In zijn Zarathustra
zegt hij: ‘Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Uebermensch.’ ‘Nicht
nur fort sollst du dich pflanzen, sondern hinauf. Einen höheren Leib sollst du schaffen,
eine erste Bewegung, ein aus sich rollendes Rad - einen Schaffenden sollst du
schaffen.’
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Hoe men dit echter moet aanleggen, voegt hij er nergens bij. Dat de menschheid
sedert de Grieken en zeker nog veel langer in hare organiseering tamelijk stabiel
gebleven is, daaraan wordt geen aandacht geschonken, en evenmin aan de vraag,
waarom het nog nooit gelukt is, een hoogere soort of zelfs één hooger individu bewust
voort te brengen. ‘Waarom’ vraagt hij ‘zouden wij niet aan den mensch tot stand
brengen, wat de Chinezen aan den boom weten te bewerken - dat hij aan den eenen
kant rozen, aan den anderen peren draagt? Die natuurprocessen der menschen-teeling
die tot nu toe grenzenloos langzaam en onbeholpen uitgeoefend werden, kunnen
door den mensch ter hand genomen worden... geheele deelen der aarde zouden zich
aan het bewuste experimenteeren kunnen wijden.’
Zeer juist zegt Düringer: ‘Nietzsche's leer van den Uebermensch is niets anders
dan de reflex, die de geschriften van Darwin en Haeckel over natuurlijke teeltkeus
en de populaire uiteenzettingen van Bock over de sexueele selectie in het hoofd van
een overspannen, ziekelijken dweeper hebben teweeggebracht. Wetenschappelijk
beoordeeld zijn de fantasieën van Nietzsche volkomen waardeloos. - Aan ieder
ontwikkeld mensch moet zich toch het inzicht opdringen, hoe machteloos en hulpeloos
de mensch tegenover de gewichtigste levensfuncties staat. Bloedsomloop,
spijsvertering, ademhaling, werkzaamheid van het hart - zij worden voltrokken geheel
onafhankelijk van onzen wil en ons bewustzijn. Wij kunnen ze wel door prikkelende
of kalmeerende middelen of door mechanisch ingrijpen voorbijgaand stimuleeren,
belemmeren of vernietigen. Maar om ze in hun natuurlijk verloop te houden, kunnen
wij niet meer doen, dan in 't algemeen de condities verwerkelijken, waaronder zij
zich 't gunstigst ontwikkelen. Geheel hetzelfde geldt van het geheimzinnig proces,
waardoor zich de embryo in het lichaam der moeder tot rijpe vrucht ontwikkelt. Niet
eens het geslacht, niet eens de kleur van haar en oogen kunnen wij eenigszins bepalen,
hoe veel minder hun geestelijke eigenschappen! En nu
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komt een fantast, een onwetende in de natuurwetenschap en geeft aan de menschheid
den smaakvollen raad: vertraut doch euren Eingeweiden! gebt euch der Erzeugung
von Uebermenschen hin. Niettemin vindt deze leer een geloovig publiek. Een menigte
overspannen mannen en vrouwen houdt zich overeenkomstig Nietzsche's raad, in
waken en droomen, met het probleem bezig: den Uebermensch voort te brengen, in
den waan dat Nietzsche hun een nieuwen weg tot een hoogere kultuur gewezen heeft.
En toch kunnen al deze hoogerstaanden voor de vervulling hunner wenschen niets
meer en niets minder doen, dan wat - om met Shakespeare te spreken - reeds Adam
en Eva deden, voordat zij hun eersten zoon kregen! Dat de mensch bij de keuze van
een echtgenoot zijn verstand te rade nemen moet, dat het plicht zijn kan, tegen zijn
neigingen en hartstochten in te gaan, dat heeft men toch al lang geweten, eer
Zarathustra met zijn wijsheid verscheen. Wat blijft er dan van de leer van den
Uebermensch nog voor redelijks over?’
(Slot volgt).
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Een Duitsche kruidenzoekster
Door Geertruida Carelsen.
Amalie Dietrich. Ein Leben, erzählt von Charitas Bischoff. (Berlin G.
Grotesche Buchhandlung, 1911).
De Sleeswijksche predikantsvrouw Charitas Bischoff, geb. Dietrich, vertelt in dit
merkwaardige boek het leven harer moeder, Amalie Dietrich, geb. Nelle.
Wanneer men er het eerst in bladert, meent men allicht met een roman te doen te
hebben. Doch dat ligt aan den verteltrant. Weldra blijkt het elken ervaren lezer, dat
hij hier iets in handen heeft gekregen, wat tegen den besten roman opweegt, ofschoon
het er geen is. De romanschrijvers sinds Zola maken jacht op ‘documents humains’,
als grondslag voor hun kunst; hier geldt het een document-humain-zelf, een volkomen
echt menschelijk levensbericht van de meest belangwekkende soort.
Welk een vrouw! Welk een karakter! Welk een weerstandskracht, welk een
toewijding in verband met haar afkomst, haar lot en haar arbeid!
Zij was geboren in 1823. Haar kindsheid verplaatst ons in verbeelding naar een arme
bergstreek in het Koninkrijk Saksen, waar, voor o zoo gering loon, sinds
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jaar en dag, speelgoed wordt gemaakt, dat door duitsche kooplui over de heele wereld
wordt verspreid.
Haar vader, Gottlieb Nelle, was specialiteit in het vervaardigen van die met zaagsel
gevulde, uit bonte driehoekjes saamgenaaide lederen ballen, waarmee ook ten onzent
de jeugd placht te spelen, eer de gomelastieken ballen ze, als duurzamer, en nog
minder gevaarlijk, verdrongen.
Aan dit werk, afgewisseld door eenigen akkerbouw voor eigen verbruik, hielp
Amalie, - of bij verkorting Malchen - reeds als schoolgaand kind mee. Moeder hielp
ook mee, tusschen de huishouding door; een oudere broeder, Karl, was reeds vroeg
op zijn ambacht gaan reizen.
Zoo groeide zij op in een nauwen, maar gezonden kring. Haar krachtige ouders
gaven haar, voor hun doen, wat liefde en voorbeeld betreft, een goede opvoeding.
In haar vrije oogenblikken las zij, wat zij maar kon vangen en grijpen. Moeder vond
wel eens dat zij ruim veel las voor een meisje. ‘Als 't een jongen was, zou zij
schoolmeester moeten worden’, - zei deze. Van Moeders cordaatheid worden ons
een paar aardige staaltjes verteld.
Malchen zag er knap uit; en zoodra zij volwassen was, ontbrak het niet aan
minnaars. Zij echter spotte met hen, wees hen af; totdat voor haar de rechte Jozef
kwam, of althans degeen dien zij daarvoor hield.
Dat was de natuuronderzoeker Wilhelm Dietrich.
In 1688 was Salomo Dietrich, als Moravische Broeder, uit Boheme naar Thüringen
uitgeweken. Hij bracht een aardige som gelds mee en kocht daarvoor, in Ziegenhain
bij Jena, een boerenhoeve. In 1711 werd hem een zoon geboren, dien hij Adam
noemde. Toen deze op zijn beurt de hoeve bestuurde, kreeg hij van de universiteit
Jena de opdracht, wekelijks de noodige planten voor botanische colleges te bezorgen.
Dit wekte zijn belangstelling voor plantkunde. Hij leende boeken van de professoren,
en liet zich door hen onderrichten omtrent het verzamelen en drogen van de begeerde
voorwerpen. Door talent en ijver
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bracht hij het van lieverlede tot zekere beroemdheid op dat stuk en werd algemeen
de ‘Ziegenhainer botanicus’ genoemd. Ook buitenaf werd men op hem opmerkzaam;
zelfs met Linnaeus stond hij in briefwisseling; diens brieven maakten, door
verscheiden generaties heen, de trots der familie Dietrich uit.
Want, van Adam af, zat nu voortaan allen Dietrichs de botanie in het bloed. Een
hunner, David, werd te Jena docent in dit vak. Een ander, Dr. Gottlieb Dietrich,
bestuurde jaren lang de groothertogelijke tuinen te Eisenach en hielp Goethe bij diens
botanische studiën. De Dietrichia coccinea is naar hem genoemd.
Een oomzegger nu van deze beide laatsten was de bedoelde Wilhelm, die, toen
hij in den omtrek van Malchens geboorteplaats botaniseerde, kennis met het frissche
meisje maakte en haar ten huwelijk vroeg.
De ouders Nelle waren met dit aanzoek alles behalve ingenomen. Zij waren
praktisch genoeg, om de bezwaren van het verschil in stand lang niet gering te achten;
te meer omdat Wilhelm er rond voor uitkwam, geen geregelde middelen van bestaan
te hebben. De erfelijke neiging tot natuurstudie had hem niet verder gebracht dan tot
den rang van apothekersbediende; en aan die positie had hij den rug toegekeerd, om
liever in het vrije veld naturaliën te gaan zoeken. Hij stelde collecties samen; af en
toe lukte het hem, daarvan eene te verkoopen. Aan dit werk, dat, in meer dan één
zin, het middenpunt van hun bestaan zou uitmaken, zou zijn vrouw hem moeten
helpen.
Malchen, in jeugdige geestdrift, zag tegen zulk een toekomst niet op. Het volk uit
de buurt beschouwde Wilhelm, om zijn zwijgend-zoekende houding, op zijn schijnbaar
doellooze zwerftochten, als een ‘heksenmeester’. Ook haar scheen hij te ‘beheksen’
door zijn beschaafde persoonlijkheid, die zich in liefde tot haar neerboog, haar oogen
opende voor de schoonheid der natuur en haar geestelijken horizon verruimde. 't Was
van weerszijden een eerlijk-gemeende genegenheid, die hen tot elkaar trok;
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en de ouders, ofschoon hoofdschuddend en tegenspartelend, gaven er ten slotte hun
zegen op.
Het jonge paar ging vol moed hun eigenaardig huwelijksbootje in.
Dag aan dag zwierven zij samen door bosch en veld, om planten en dieren te
ontdekken; en dan, thuisgekomen, togen zij aan het werk om ze naar den eisch te
behandelen: ze netjes, in portefeuilles en doozen, leverbaar te maken. Soms hadden
zij geneeskrachtige kruiden te leveren aan apothekers; soms zaden of mooie
exemplaren van grassen en andere voedergewassen aan landbouwers; collecties van
vergiftige planten aan scholen, of van mossen, korstmossen en varens aan geleerden
en liefhebbers. Uit Leipzig werden drie volledige herbaria van de Flora van Saksen
besteld.
Zulke arbeid, met lust en liefde ondernomen, was de spil, waarom des echtpaars
leven draaide. Al het andere moest daaraan opgeofferd worden. Twee kasten, die
Malchen, voor haar uitzet en keukengerij, mee ten huwelijk gebracht had, waren
aanstonds door Wilhelm in gebruik genomen voor zijn naturaliën. Van gordijnen
wilde hij niets weten, omdat zij te veel licht wegnamen. Voor zorg voor hare kleeding
gunde hij zijn vrouw geen tijd. Zelfs eten en drinken waren bijzaak. Trouwens: al
ballen-naaiend en aardappelen-potend, had Malchen zich heel weinig geoefend in
huishoudelijke bezigheden. Van het huishouden zou bitter weinig zijn terecht
gekomen, als niet, heel kalm, moeder Nelle haar man had bewogen, vlak naast de
natuurvorschers te gaan wonen en, in alle stilte, voor hun dagelijksch brood te zorgen.
‘Als het werk’ - zoo lezen wij - ‘tot erg laat in den nacht duurde, kwam moeder
met een kan koffie aandragen. Dan fronste haar schoonzoon het voorhoofd over de
storing, maar het drogen en plakken ging er toch des te beter om.’
Vooral werd de moederlijke tegenwoordigheid een zegen, toen er een kindje bij
in 't spel kwam. Dietrich wenschte niet alleen, maar verwachtte ook stellig, dat dit
een jongen zou wezen, die den botanischen stamboom eer
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zou aandoen, en dien hij daartoe ter dege van jongs af zou opvoeden. Maar ziet, er
verscheen een meisje; en din was en bleef hem een teleurstelling; en daar hij op
Amalia's krachten beslag bleef leggen als te voren, werd de kleine Charitas bijna
geheel aan de grootmoeder overgelaten.
Een gruwelijke slag was het dientengevolge voor allen, toen deze, een jaar of vier
later, na een korte ziekte stierf.
Daar stond Amalie, plotseling, voor toestanden en plichten, waarop zij niet het
minst was voorbereid. Aan moederlijk gevoel voor haar dochtertje ontbrak het haar
niet; maar waar zou zij eensklaps de bekwaamheid vandaan nalen om, met geringe
middelen, eenigszins bevredigend huis te houden?
Het ingespannen werken met haar man was haar nooit te veel geweest, zoolang
hij over haar voldaan was en zij zich onbezorgd daaraan kon wijden. Doch nu er
zooveel bijkwam, wat haar geheel nieuw was, viel alles haar zwaar. Diep ontroerd
werd zij zich bewust, dat de idylle van haar leven uit was.
Wat er nu volgen zou? Een ernstig drama? - - Gedurende vele jaren mocht het wel
een tragedie heeten!
Het tragisch element deed zijn intree in haar woning met een dienstbode, die thans
moest komen, opdat haar eigen werkkracht zich aan de voortbrengselen der natuur
zou kunnen blijven wijden.
Het feit dat zij een hulp naast zich kreeg, beter huishoudster en veelzijdiger van
aard dan zij zelve, werd noodlottig voor haar huwelijksgeluk. Want nu bleek het
weldra dat Wilhelm Dietrich, die zijn vrouw verwijten deed zoodra zij zich eenigszins
om haar uiterlijk bekommerde, - meer dan door haar werd aangetrokken door de
mooie, vlugge, lenige Pauline, die oppervlakkig maar handig, op alles raad wist,
flink alle huiswerk deed, en nochtans paradeerde met kapsels en tooisels, als waarnaar
Amalie nooit haar wenschen zou uitgestrekt hebben. - Onuitsprekelijk bedroefd, geërgerd, vernederd, aan
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zich zelve twijfelend, wou zij haar eerste impulsie volgen: met kind en al in het naaste
water springen.
Bij haar moeders graf intusschen kwam zij op andere gedachten. Doch thuis kon
zij niet blijven. Het slot van hare overleggingen was: dat zij vluchtte naar haar broeder
Karl, te Bucharest.
't Was een heele reis, voor iemand met zoo weinig ervaring van de buitenwereld,
met een kind van vijf jaar, niet veel geld op zak, en voortdurend een bagage
meesleepend, waartoe onder anderen twee bedden behoorden. (Moeder had die
indertijd van eigen ganzendons gemaakt, en bepaald, dat ze aan Karl moesten worden
bezorgd ‘als er eens iemand dien kant uitging.’)
Via Dresden, Weenen, Buda-Pest, werd het verre doel bereikt. Karl was in goeden
doen en ontving zijn zuster hartelijk. En ook zijn vrouw was haar genegen. Het viel
wel een beetje vreemd, dat die van zoo'n heel ander, zuidelijker ras was,
grieksch-katholiek en erg op mooi toilet gesteld; maar de goedhartigheid triomfeerde
over dergelijke bij-omstandigheden, zoolang het bezoek duurde. Een poos lang ging
Amalie in betrekking; maakte ook excursies in den omtrek. Doch eigenlijk verlangde
zij naar haar ‘Heimath.’ Het kinderlooze paar stelde haar voor, hun haar dochtertje
te laten, van Dietrich te scheiden, en dan op de eene of andere manier in haar
onderhoud te voorzien. ‘Misschien spoedig hertrouwen’, zei de schoonzuster.
Van die denkbeelden schrok Amalie. Karakteristiek voor de heele verhouding tot
haar man is, dat haar verzoening met hem tot stand kwam naar aanleiding van eenige
versteeningen, die zij op een wandeltoer vond. Die moesten naar Saksen; die moest
hij hebben! Zij hoorde in verbeelding, hoe gretig hij ze als ‘petrefacten’ zou
verwelkomen. Toen schreef zij hem een brief en keerde, na een jaar van wegzijn,
met Charitas naar hem terug.
Hij zat aan zijn schrijftafel toen zij binnenkwamen. Hij zei dat hij blij was haar
weerom te zien; vond dat zij mooier was geworden en het kind grooter; en zoo begon
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maar weer, alsof er niets gebeurd was, het vroegere leven.
Het jaar dat er tusschen lag, het doorgestane leed, de opgedane wereldkennis, de
oefening in huishoudelijke bezigheden, - alles samen had haar geschikter gemaakt
om haar last weder op zich te nemen.
Dikwijls was dit in letterlijken zin haar taak. Bij toenemende klandisie werden er
reizen ondernomen, om de bestelde zaken af te leveren, nieuwe bestellingen te
bespreken en meteen, onderweg, natuurvoortbrengselen te verzamelen. Wat er dan,
vice versa, te dragen viel, droeg Amalie, in een groote mand, op den rug. Haar stoere
kracht, van Saksische landliedendochter, kwam haar daarbij goed te pas. Maar eens
toch, na zulk een voetreis, die tot Keulen geleid en ruim zeventien weken geduurd
had, werd deze draagwijze haar te kras en zon zij op een gemakkelijker transport.
Wat kon dat zijn?
Toeristen, die des zomers Dresden bezoeken, plegen daar op marktdagen iets te
zien, wat hun vreemd is en door de zonderlinge combinatie een lach afdwingt: kleine
vrachtwagens getrokken door een tweespan, bestaande uit rechts een grooten hond
en links een sterke meid. Zulk een voertuig, plus een goeden trekhond en de noodige
zeelten en touwen, schafte Amalie zich aan voor de volgende reis...
Hare gevoelens uit die dagen leeren wij het best kennen uit de correspondentie met
haar broeder, die haar hartelijk gezind bleef.
‘Heden kreeg ik uw lieven brief, die mij zeer getroffen heeft. Gij ziet, ik antwoord
u dadelijk en neem mij vóór, u uitvoerig alles uit te leggen. Gij beknort mij, verwijt
mij dat ik u het kind niet heb gelaten. Gij wilt weten of alles wààr is, wat vader u
omtrent ons tegenwoordig leven heeft gemeld. Och, de arme oude vader is er zeer
ongelukkig over, dat het ons niet beter gaat. Gij biedt ons uw huis aan... Geloof maar,
beste Karl, dat ik uw broederlijke liefde op prijs stel, en nooit zal vergeten hoezeer
wij zijn verbonden door onze gezamenlijke jeugd onder het ouderlijk dak... Maar ik
kan niet achteruit, ook niet
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naar u, ofschoon ik weet dat ik bij u goed-beschermd zou zijn.
Telkens als ik Charitas in vreemde handen geven moet, vraag ik mij af, of ik niet
in de eerste plaats bij haar moest blijven. Maar de omstandigheden laten mij geen
keus. Wilhelm zegt, en dat zie ik ook in, dat wij reizen moeten, omdat dit noodzakelijk
met het beroep samenhangt. Dat wist ik, toen ik bij hem terugkwam. En ik wist ook:
dat het mijn deel zou zijn, onze koopwaar door de landen te sleepen. Ik zelve heb
mij daartoe aangeboden; Wilhelm heeft het niet van mij verlangd. De mand schuurde
mijn rug stuk; en ik was het, die het plan van den hond en den wagen opwierp. De
wagen heeft het voordeel, dat wij er veel meer in kunnen laden dan in de mand; maar
hij levert ook eigenaardige moeielijkheden; want het is langzaam vooruitkomen op
deze manier, zelfs al helpt Wilhelm af en toe duwen. Gij vraagt, verontwaardigd,
waarom Wilhelm niet draagt. Maar heb ik u dan niet dikwijls genoeg gezegd dat
Wilhelm een fijn-beschaafde, geleerde heer is, met een teêr lichaam? Begrijp dat
toch! Hij kan niet torschen. Ik kan het, en waarom zou ik het niet doen? Er zijn
immers uren geweest, waarin het leven mij niets waard was, - waarin het mij veel
gemakkelijker voorkwam, het weg te werpen dan het voort te zetten: waarom zou ik
mij sparen? Toen ik besloot naar Wilhelm terug te gaan, besloot ik tegelijk, alles op
mij te nemen wat daarbij behoorde. Wilhelm heeft mij tot niets gedwongen; ik heb
mij vrijwillig aangeboden; en daar wij zoo arm zijn, wist ik ook werkelijk geen
anderen uitweg. Denk nu niet dat gij ons geld moet zenden, zooals ik uit uw brief
bemerk dat gij doen wilt. Afdoende helpen kunt gij ons toch niet. En Wilhelm is zoo
trotsch: ik geloof dat hij liever zou verhongeren, dan zich op deze wijze te laten
ondersteunen.’ - Bij alle bezwaren hebben zulke reizen toch ook hunne aangename zijden. Soms
komt iets van de vroegere vreugde weer boven.
‘Wat ik onderweg alles beleef, beste Karl! De uit-
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wendige mensch lijdt gebrek, dat geef ik toe, maar niet de inwendige! Boeken vol
kon ik schrijven, als ik u al de indrukken wou schilderen, die de verschillende
landstreken in mijn ziel achterlaten, of u de gesprekken herhalen die ik aanhoor, of
waaraan ik mag deelnemen. Dat is het mooie van ons beroep, dat het ons voortdurend
met ontwikkelde en beschaafde menschen in aanraking brengt. Meestal ga ik met
een bevend hart naar die geleerde lui toe; want gij kunt u wel voorstellen dat mijn
uiterlijk niet recht in voorname huizen past. Maar als ik dan mijn naam noem, en de
botanie op het tapijt breng, worden de heeren opmerkzaam, en vragen bijna altijd,
of ik met den Ziegenhainer botanicus verwant ben, en willen mij uit een
Konversations-Lexicon den stamboom voorlezen. Dit sla ik dan lachend af met de
verzekering, dat ik dát alles sinds mijn verloving haarfijn weet, van Adam af. Wij
komen dan van het een op het ander; en ik vergeet mijn armelijke kleeding, doordien
men mij in beschaafde standen overal met achting behandelt. Dikwijls word ik door
de heeren bij hunne familie binnen geleid. Er wordt dan ook gekocht, besteld en
geruild; en ik verheug mij als ik over mijne in de natuur geziene merkwaardigheden
mag vertellen. Zulk een opgewekt samenzijn weegt weer op tegen de onvermijdelijke
vermoeienissen. - Aan mijn Hektor (den hond) heb ik een goeden, trouwen reisgenoot.
Ik ben nu zoo vèr, dat ik geheel zelfstandig alleen reizen kan; en dan is het mij lief,
een levend wezen aan mijn zijde te hebben. Wij beiden verstaan elkaar voortreffelijk.
Als wij soms uren lang, zonder ons rust te gunnen of iets te eten of te drinken,
voortgesjouwd zijn, staat hij plotseling stil en kijkt mij hijgend, met uitgestoken tong,
verwijtend aan. Ik heb dan erg met hem te doen, streel hem de ruige huid en zeg:
Hektor, je weet toch, als ik wat heb, deel ik het met je; ik heb ook honger en dorst,
ik ben ook moe; maar het helpt niet of we hier blijven staan en elkaar onzen nood
klagen. Kom, oude, goeie kerel, trek aan! En dan trekt hij aan en gaat het weer
onverdroten, gezamenlijk verder...
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Het is veel voordeeliger, wanneer ik alleen reis, en Wilhelm blijft thuis werken. Al
maakt hij onderweg ook geen aanspraak op bijzondere weelde, zoo kan een man van
zijn stand en opvoeding zich toch niet zoo behelpen als ik. Daaruit maak ik hem geen
verwijt; de Hemel beware mij; het ligt in de natuur der dingen. Maar hij moet bij
voorbeeld 's nachts een bed hebben; en ik slaap evengoed op een paar bossen stroo.
Soms echter ben ik erg moedeloos.
Als ik in bergwouden naar planten zoek, zie ik dikwijls met verbazing hoe allerlei
boomen, voornamelijk berken en sparren, zoo goed als zonder een kruimeltje aarde
omhoog groeien; met al hun wortels omklemmen zij een kaal stuk rots. Die kijk ik
dan wel eens aan en vraag: Waarmee voedt gij u? Men ziet u niet eens de ontbering
aan, zoo flink strekt gij uw groene toppen naar den hemel. En dan denk ik: mijn lot
gelijkt het uwe; dor en liefdeloos is ook de bodem, waarop ik sta, maar gij toont mij
dat men nochtans kan groeien en tieren!
Mijn stemmingen wisselen met het weer. Zwiept mij de regen om de ooren, en
gaat het met de zware kar tegen een hoogte op, dan benijd ik soms de steenkloppers
aan den weg en ik zeg tegen Hektor: zie je, die man weet waar hij van middag eten
krijgt en waar hij van avond zijn hoofd zal neerleggen; en Hektor blaft toestemmend:
ja, ja! Kom ik echter bij de professoren, dan voel ik mij rijk en gelukkig, en zeg tegen
Hektor: Wel, hebben wij 't niet goed, dat wij in den zonneschijn wandelen, en alles
bewonderen mogen wat ons onder de oogen komt?
Te Marburg verzocht mij een professor, met hem en zijn studenten een excursie
in den omtrek te maken, om hun te wijzen hoe men planten verzamelen moet. Dat
wilde ik echter niet. Eén persoon kan ik desnoods wel onderrichten; maar zoo'n heel
gezelschap! Wilhelm kan dat. Dikwijls komen er leerlingen met hun seminaries, of
professoren uit Tharand met leerlingen van de boschbouw-academie; dan houdt
Wilhelm voordrachten en gaat
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met hen in het naaste bosch, om hen te leeren, planten en dieren te zoeken. Er komt
niemand bij ons aan huis, wien het niet om natuurwetenschappelijke aangelegenheden
te doen is. Van de adellijke landgoederen komen de jonge gouverneurs en nemen les
bij Wilhelm. Er zijn hem ook wel aanbiedingen gedaan van scholen en museums, en
ik zou graag zien dat hij zoo'n betrekking aannam; maar dat doet hij niet. Hij verklaart,
liever niets dan droog brood te eten dan zijn vrijheid te missen. Denk u eens: verleden zomer heb ik heel in mijn eentje een voetreis in de
Salzburger Alpen gemaakt. Wilhelm heeft gelijk: men leert dan heel wat beter een
landschap kennen dan wanneer men er per spoortrein doorheen suist. Ik ging ditmaal
weer eens met den draagkorf. Te Salzburg liet ik aan mijn alpenstok een vlindernet
maken. Er ontbrak ons voor de collecties een vlinder, Apollo genaamd, dien ik in de
Alpen moest gaan zoeken. Daar ik hem niet kende, toonde Wilhelm hem mij in een
boek; ik moest de beschrijving van buiten leeren en opzeggen, om te toonen dat ik
haar goed begrepen had. Daar de Apollo voornamelijk op den Untersberg leeft, heb
ik dien beklommen. Ik ben er veel langer gebleven dan ik dacht, heb een groot aantal
exemplaren gevangen, en bovendien een rijken buit aan zeldzame alpenplanten
bemachtigd en alles dadelijk naar huis gestuurd. - Hoeveel grootsche, verheffende
indrukken heb ik op dezen tocht weer opgedaan! Als mij zulk een wonderlijk schoone
wereld voor de voeten ligt, heb ik spijt en berouw over al de kleingeestige zorgen,
die mij dikwijls verontrusten. - Elf weken was ik uit. Wilhelm betuigde zijn
tevredenheid over al wat ik verzameld had.’
Het erge was, dat zij telkens het kind in vreemde handen moest laten. Zoodra zij
weer eens een poos thuis was, trachtte zij in Charitas' opvoeding tegemoet te komen,
zooveel zij kon. Zij stelde Wilhelm voor, haar geregeld voor hun gezamenlijk beroep
te doen opleiden; maar, ondanks het levend voorbeeld van haar zelve, bleef hij
beweren dat er in dat opzicht met een meisje niets was te
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beginnen. - En dan moest zij weer op weg. Wilhelm vond dat hij te oud werd om de
vermoeienissen van het reizen te kunnen verdragen; hij ging nu in het geheel niet
meer mee. Zoo kwam zij ook eens, omstreeks 1860, met hond en wagen in ons land. Wilhelm
had bemerkt dat hij, voor zijn collecties, strand- en zeeplanten te kort kwam, en droeg
haar nu op, die hier te gaan zoeken. Toen zij opperde, dat zij de vreemde taal niet
verstond, had hij dadelijk het antwoord gereed: dat zij zich te Bucharest ook wel had
weten te redden; en dat overigens de menschen, met wie zij hier te doen zou hebben,
allen Duitsch verstonden.
‘Kom mij asjeblieft nu niet meer met zulke zwarigheden aan’, besloot hij, haalde
een landkaart, een potlood en een stuk papier voor den dag, en schreef haar de reis
voor. ‘Eerst gaat gij naar Bremen, zoekt professor Buchenau op en vraagt hem verdere
adressen voor die stad. Als gij daar klaar zijt, trekt gij over Groningen en Arnhem,
Maastricht en Luik naar Brussel; voorts over Leuven, Mechelen, Antwerpen,
Rotterdam, den Haag en Leiden naar Haarlem. 't Is te hopen dat gij dan de collecties
hebt verkocht en ruimte gekregen voor het vele interessante, dat gij daar in den omtrek
waarschijnlijk zult vinden. Waar het vooral op aan komt, is Fucus vesiculosus, en
wat er verder van algen en wieren en dergelijke dingen op het strand ligt, op te rapen.
Dan keert gij over Amsterdam, Krefeld, Kassel, Göttingen, door Thuringen naar
huis’.
Amalie deed zooals haar geboden was. Naar ik verneem, leven er hier te lande
nog menschen, die zich harer herinneren, omdat zij kennis met haar maakten bij
gelegenheid dat zij hare waren kwam aanbieden. Men stond dan verbaasd, achter het
zoo zeer onaanzienlijk uiterlijk dezer hondekar-koopvrouw, zooveel innerlijke
beschaafdheid en wetenschappelijke ontwikkeling te vinden. Juist wegens het
ongewone van 't geval, ontving men haar vriendelijk; en
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dan had zij weer een uurtje van ontspanning en van zich-in-haar-element-voelen.
Doch ondanks die sporadische verpoozingen, werd deze reis haar de zwaarste die
zij nog ooit had gedaan. Zij voelde zich, van den beginne af aan, lichamelijk en
geestelijk moede, maar wou toch haar taak volbrengen. Op zekeren dag, na aan de
Noordzee op de wierenjacht geweest te zijn, zonk zij neer, bewusteloos, naast haar
hond en haar kar; en toen zij ontwaakte, lag zij op een ziekenzaal in het gasthuis te
Haarlem. Hevige koortsen hadden het uitgeputte lijf verzwakt; en het duurde
verscheiden weken, eer zij weer staan en loopen kon.
Zij werd goed verpleegd; en ook voor haar viervoetigen kameraad, naar wien zij
aanstonds vroeg, werd naar den eisch gezorgd. Doch van de aanzienlijke som, die
zij gaandeweg geïncasseerd had, was na haar ziekte weinig overgebleven. Dus zei
zij, toen het eindelijk mogelijk was den tocht voort te zetten, tegen Hector: ‘Kom
jongen, wij moeten weer beginnen. Maar 't zal langzaam gaan; en het trekken zal je
ditmaal wel grootendeels alleen moeten doen.’
Ofschoon zij, van Haarlem uit, aan haar man had geschreven, vond zij noch hem
noch Charitas op honk. Haar brief was niet aangekomen; en zij vernam dat hij, in
arren moede wegens haar lang wegblijven, een gouverneursplaats bij een graaf
Schönberg aangenomen had.
Daar stapte zij dus heen met een groot pak Fucus vesiculosus onder den arm. De
ontvangst, die haar daar wachtte, was niet zeer opbeurend. Nu Wilhelm eenmaal een
betrekking aangenomen, en zich daarin geschikt had, voelde hij volstrekt geen lust
zich, uit een betrekkelijke weelde, weer los te maken voor een leven van ontbering;
en voor hààr was in het grafelijk kasteel geen plaats. Zij moest nu verder maar zien,
hoe zij zonder hem aan den kost kwam, op de manier die zij van hem geleerd had.
Over wat er nog aan materiaal in hunne woning lag, liet hij haar de vrije beschikking.
Op haar vraag naar hun
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dochter, hoorde zij dat die als dienstmeisje, voor kost en inwoning, verhuurd was in
een naburig stadje.
Wilhelm ging na dit gesprek eenige malen onrustig en verlegen in de kamer op
en neer. Amalie gaf hem het pak fucus; maar tegelijk trok zij den trouwring, dien zij
nu vijftien jaren had gedragen, van haar vinger, schoof dat symbolisch hoepeltje
ongemerkt tusschen het tafellaken, dat op de tafel lag, en verdween zwijgend.
Bij gebrek aan een andere uitkomst, ter wille van het kind en als uit oude gewoonte,
trok zij maar weer op reis. De sporen van haar ziekte waren na enkele maanden
overwonnen. Haar taai, sterk, in soberheid gehard gestel was de schade te boven
gekomen, en zij kon het werk weer aan, thans zonder eenigen steun.
Deze keer ging zij naar Hamburg. En dat was een gelukkige inval.
Want te Hamburg eindelijk vond zij, wat zij nog nergens had aangetroffen:
menschen die haar heusch zóó zeer te goed achtten voor hare positie, dat zij de handen
aan het werk sloegen om haar daaruit te verlossen.
Van den één kwam zij tot den ander; en weldra bij een aanzienlijk koopman:
Caesar Godeffroy.
Omtrent dezen werd haar verteld dat hij ‘een heel buitengewone belangstelling in
natuurwetenschappen’ had. Daar hij zeer rijk was, en voornamelijk
handelsbetrekkingen op de Zuidzee had, stelde hij menschen aan, die in de tropen
naturaliën voor hem verzamelden...
Daar opende zich een uitzicht voor Amalie. Het eerste wat echter te doen viel,
was, getuigschriften te vragen aan menschen van naam.
In het boek vinden wij er een opgenomen, gedagteekend uit Tharand, 1862, en
van dezen inhoud:
‘Sinds een reeks van jaren is mij Frau Amalia Dietrich als degelijke botaniste
bekend. Van haar man, Wilhelm Dietrich, die uit de bekende botanische familie van
dien naam afstamt, heeft zij voortreffelijk onderwijs gehad. De plantenverzamelingen,
die van Wilhelm en Amalia Dietrich
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in den handel kwamen, waren altijd aanbevelenswaardig; zij waren zorgvuldig
geprepareerd en met smaak en verstand gerangschikt. Deze vrouw heeft voor haar
beroep een ongewone begaafdheid, een scherpen, goed geschoolden blik voor al wat
de natuur biedt, en een groote zekerheid in het determineeren van het verzameld
materiaal. Op haar verre en meestal zeer moeielijke reizen heeft zij steeds veel geduld
en moed getoond. Ik wensch haar toe: een betrekking te vinden, waarin haar
merkwaardige talenten tot hun recht mogen komen.’
(get.) Prof. Dr. Moritz Willkomm.
Ten gevolge van deze en andere aanbevelingen werd zij feitelijk door de firma
Godeffroy en Zoon aangesteld om in Australië natuurwetenschappelijke schatten te
gaan vergaderen.
't Was wel naar, voor langen tijd zoo ver van haar dochter af te gaan. Doch daar
tegenover stond, dat zij nu in staat gesteld zou worden, deze eene uitstekende
opvoeding te doen geven. In 't algemeen was het, in haar nieuw vooruitzicht, vooral
van gewicht, dat zij eindelijk eens niet met geldzorgen zou hebben te tobben. Niet
dat zij voor zich persoonlijk meer luxe, of al was het slechts meer comfort verlangde,
- zij wist te goed dat het, in haar beroep, tot hare beste eigenschappen behoorde, heel
weinig behoeften te hebben. Maar om Charitas' wille. En om haar werk zelf; dat zij
zich voortaan nooit wegens de kosten iets interessants zou moeten laten ontglippen.
En dan, geen hersenkracht meer aan ingespannen zuinigheid te moeten wijden...
Kortom, zij sloot een contract, waarin haar voordeelen werden verzekerd,
geëvenredigd aan hare te presteeren diensten. Alles ging nu op zooveel grooter schaal
dan zij ooit was gewoon geweest; zij had moeite zich daar in te denken, maar zag er
het ontspannende van in.
Alvorens zich in te schepen, ging zij nog afscheid nemen van haar geboorteplaats,
van haar ouden vader en van Dietrich.
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Onderweg kreeg zij een gegrond vermoeden, dat hij zich nog altijd afgaf met de
goudblonde Pauline. Maar dat deerde haar nu niet meer.
Hij zat mossen te sorteeren, toen zij bij hem binnenkwam. Hij keek verrast, bijna
verschrikt op, bij hare verschijning.
‘Jij hier?’ riep hij. ‘Waar kom hij vandaan? Wou je planten hebben? Zoek maar
uit, wat je gebruiken kunt!’
- ‘Ik heb geen planten meer noodig.’
- ‘Wat? Geen planten?’
- ‘Ik kom om afscheid van je te nemen en om je te bedanken.’
- ‘Mij?’ zei hij verlegen.
- ‘Ja, Wilhelm, ik weet heel goed, wat ik je te danken heb. Eenmaal had ik mij een
heel andere voorstelling van geluk gemaakt. Ik sta nu op een keerpunt in mijn leven;
dan laat men het verleden nog eens aan zich voorbijtrekken. Welke veranderingen
hebben mijn gevoelens in den loop der tijden doorgemaakt! Je begon met mij gelukkig
te maken. Toen kwamen de zware, ach zoo zware jaren. En nu komt er weer geluk.
Ik heb een opdracht: een groote opdracht. Als ik die vervul, dan heb ik het aan jou
te danken. Wat zou ik zonder jou geworden zijn?’
Nu vertelde zij van Godeffroy. Dietrich zat met het hoofd op de handen geleund
en hoorde zwijgend toe. Eensklaps barstte hij hartstochtelijk uit:
‘Aan jou wordt dat opgedragen, en niet aan mij? Ik hoor toch tot het oude
botanistengeslacht! Een vrouw zenden ze uit! Mijn vrouw! Het lot is hard tegen mij:
wat ik van klein af als het wenschenswaardigst heb beschouwd, dat valt jou in den
schoot!’
‘Jij zoudt er veel beter geschikt voor zijn!’ antwoordde Amalie kalm.
‘Meen je dat oprecht?’
- ‘Daar valt niet aan te twijfelen!’
Dit laatste scheen hem eenigszins te troosten. Maar het denkbeeld dat hij in haar
plaats kon gaan, scheen in
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geen van beiden op te komen. Zij spraken verder alleen nog over Charitas. Dietrich
vroeg waar zij was.
‘Te Hamburg’.
- ‘Te Ham - - burg? Door jou?’
- ‘Ja natuurlijk. Ik kon toch niet weggaan en haar onverzorgd achterlaten. Zij leert.
Zij krijgt nu eindelijk wat wij haar altijd beloofd hadden, maar waartoe het nooit
kwam.’
- ‘Wij waren zoo arm’, fluisterde Dietrich. - ‘Zij kwam in het geheel niet meer bij
mij, om afscheid te nemen!’
- ‘Hoor eens, beloof mij dat je haar niet storen zult, door haar naar je toe te roepen!’
Dat beloofde hij. Toen sloeg Amalie plotseling haar beide armen om zijn hals,
kuste hem met een soort van moederlijke teederheid en zei diep geroerd: ‘Adieu,
mijn arme Wilhelm! Gelukkig - ongelukkig - gelukkig ben ik door jou geworden.
Voor alle geluk dank ik je; in dien zin zal ik altijd aan je denken! - -’
Den 15en Mei 1863 ging Amalie aan boord van het zeilschip ‘La Rochelle’. De
kapitein stelde zich aan haar voor, met de boodschap: dat de reeders hem op het hart
hadden gedrukt, haar onder zijn bijzondere zorg te nemen.
Van toen af is zij tien jaar in Australië werkzaam geweest, op dezelfde wijze in
het groot, als zij vroeger, in het klein, in Duitschland was. Haar arbeid en haar
resultaten verschilden alleen in zóóver, als de tropische natuur van de
midden-europeesche verschilt. Haar vlijt, haar nauwgezetheid, haar studielust bleven
dezelfde.
Gelijk vroeger uit hare correspondentie met Karl, leeren wij thans haar gedachten
kennen uit die met Charitas. Een groot aantal brieven van weerszijden worden ons
ter lezing gegeven. Literair gesproken zijn die van het meisje, over haar particuliere
sentimenten en schoolondervindingen, min of meer ballast voor dit boek, onder den
eenmaal gekozen beperkenden titel. Maar nu zij er eens in staan, kunnen zij meehelpen
om ons te toonen
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hoe trouw de moeder, uit de verte, de ontwikkeling van haar kind in het oog hield.
Kenschetsend voor haar werkzaamheid zijn de korte kantoorbrieven, haar af en
toe, uit naam der heeren Godeffroy, door den custos van hun museum gezonden. Bij
voorbeeld:

Hamburg, 8-4-1866.
‘Wij hebben het genoegen, u de ontvangst van de door u afgezonden vijftien kisten
per “Susanne” te berichten.
De voorwerpen zijn alle zeer goed geconserveerd overgekomen. Er zijn vele mooie,
interessante en tot nog toe hier onbekende soorten van planten en dieren bij.
Wees zoo goed, kangoeroes voortaan niet meer in spiritus, maar als gedroogde
skeletten of huiden te zenden. Onder de vogels, die uitstekend geprepareerd zijn,
vonden wij met genoegen verscheiden exemplaren van Megapodiumsoorten. Onder
de vroeger door u gezonden visschen bevindt zich een geheel nieuwe. Hij is naar
Weenen gestuurd om gedetermineerd te worden. Als wij naam en teekening ontvangen
hebben, krijgt u daarvan copie per eerstvolgend schip. - Wat aan insecten voorhanden
was, is alles zeer goed bewaard gebleven. Er was veel moois bij, vooral de groote
witte meikever en de zwarte loopkever. - Verzoeke zeeëgels voortaan niet gedroogd,
maar in spiritus te zenden.
Richt ook uw opmerkzaamheid op wapenen en gereedschappen der inboorlingen.
Verzamel daarvan s.v.p. al wat u maar krijgen kunt. Zend ons zoo mogelijk ook eens
een kanoe. Deel ons de namen van alle voorwerpen mee; en als u kunt te weten
komen hoe zij gemaakt worden, meld ons dat dan er bij. Verzuim vooral niet, over
de leefwijze van zeldzame dieren uw opmerkingen te maken, en ons die te schrijven;
dan laten wij die afdrukken in het voorwoord van onzen eerstvolgenden katalogus’.
Eens, na een zeer vermoeiende en gevaarlijke expeditie, in 1865, werd haar in
bedenking gegeven, zich, natuurlijk ook voor rekening van hare principalen, een
kundig assistent aan te schaffen.
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Toen schreef zij aan Dietrich een brief, waarop zij dit antwoord ontving:
‘Lieve Amalie!
Het is mij onmogelijk, u den indruk te schilderen, dien het op mij maakte, een
schrijven van u te ontvangen. Dat de postbode een brief voor mij had, was op zich
zelf al iets wat mij vreemd aandeed: ik heb sinds lang met de buitenwereld afgesloten.
Ik heb mijn leven als mislukt te beschouwen. Wat heb ik dan nog met de wereld te
bespreken? Ik meende dat er voor mij geen verrassingen meer konden bestaan; en
ziedaar, uw brief was er in alle opzichten eene. Gij zegt dat Godeffroy u in staat wil
stellen, hulp te nemen. Dus die vreemde man bedenkt wat gij noodig hebt. Waarlijk,
zoo goed hadt gij het thuis niet! En nu meent gij, dat niemand daartoe beter passen
zou dan ik?! Ach, ik ben zoo opgewonden, dat ik mijn gedachten niet behoorlijk bij
mekaar kan houden. Gij wilt mij dus terug hebben! Gij zegt, dat gij het u zoo mooi
voorstelt, als wij ons leven besluiten konden zooals wij het zijn begonnen: in
gemeenschappelijken, degelijken arbeid, en dat onder een eeuwig lachende zon.
Geen kleine zorgen om dagelijksch brood, geen lastige bemoeizucht van menschen
zouden ons nu drukken en knellen; wij zouden eenvoudig datgene doen waartoe onze
neiging ons dreef, verzamelen wat ons voor de voeten kwam. --- Wat voelt gij nog
jong! Welk een kracht, welk een ijver moet gij nog hebben! Gelooft gij werkelijk,
dat iets zoo moois als onze eerste huwelijksjaren zich zou kunnen herhalen? Ik geloof
het niet. Er ligt voor ons te veel daartusschen, dat zijn onuitwischbare sporen heeft
achter gelaten. Voor mij schijnt de zon niet meer! Maar voor u schijnt zij; en uw
hart, dat ik op zoo onbegrijpelijke wijze miskende, straalt denzonneschijn terug. Gij
stapelt vurige kolen op mijn hoofd; en, geloof mij, zij branden! De schellen vielen
mij van de oogen, toen gij afscheid kwaamt nemen en ik zag dat anderen u op de
rechte waarde schatten. Reeds toen was het te laat. Eenzaam sta ik hier. En of ik al
verlangend de armen uitstrek: zij blijven leeg. Neen, neen, ik kan
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niet bij u komen: niemand zou nu meer met mijn krachten gediend zijn, want ik heb
er niet meer. Ik ben mat en ziek naar lichaam en geest; gij ziet het aan mijn
handschrift; het kost mij moeite, u deze regels te schrijven. Waarom dankt gij mij
altijd weer? Ziet gij niet in, hoe pijnlijk dat voor mij is?
Dus: Charitas is in Wolfenbuttel. Ik wist niets van haar. Ook op dat punt zijt gij
geslaagd. Groet haar voor mij. Het zal wel de laatste groet zijn. Verzoek haar, niet
boos op mij te wezen. Goed maken kan ik niets meer.
Met welk een belangstelling doorvloog mijn blik den door Custos Schmeltz
opgestelden catalogus van de door u verzamelde voorwerpen! En met welk een
zonderlinge mengeling van gevoelens zag ik, dat aan zooveel nieuwe soorten de
naam “Dietrich” is gegeven! Het komt mij als een laatste opflikkering van onzen
roem voor; en dat niet door mij, zooals ik in mijn jeugd hoopte, maar door u, Nelle's
Malchen uit de Niederstadt.
Hoe lang heeft mijn oog op Acacia Dietrichiana en op Bonamia Dietrichiana
gerust! Dan zag ik in den catalogus: Van wespen zond Frau Dietrich twee nieuwe
soorten, Nortonia Amaliae en Odynerus Dietrichianus. En van ingezonden vogels,
nesten, eieren, slakken, enz. lees ik. Dat gij voor botanie een bijzonder talent hebt,
wist ik sinds lang; maar ik sta er verbaasd over, dat gij je ook afgeeft met al wat
Australië verder oplevert.
Gij zegt dat de Godeffroys je opvoeding, den kring van uw belangstelling
verwijden, en dat gij u gelukkig voelt door hun waardeering. Ja, zoo is het: alles wat
mij onthouden werd, dat lukt u. En toch meende ik - dwaas die ik was! - dat ik in
deze dingen de geroepene en uitverkorene was. Wat zou mijn oom de hofraad te
Eisenach er wel van zeggen, als hij nog leefde? Hoe ontevreden was hij over mijn
huwelijk; en hoe bepleitte ik tegenover hem de hoop, u mettertijd tot mij op te trekken!
Toen reeds gloeide er een vuur in uw blik, waarvan ik niet recht uitleg wist te geven.
Ik hield mij in mijn oordeel over u veel te veel aan uiterlijkheden en bijzaken.
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Reik mij nog eenmaal in den geest uwe dappere, vlijtige handen; en denk zonder
wrok aan
Uwen Wilhelm Dietrich.’
Enkele maanden daarna kreeg zij zijn doodsbericht.
Zij zelve bleef in haar onderzoekingsgebied tot het begin van 1873.
In 't vaderland teruggekeerd, bleef zij te Hamburg wonen en nog dertien jaar lang
werken in Godeffroys museum, tot welks hoofdinhoud zij zooveel bijgedragen had.
Toen de collecties later in het bezit der stad overgingen, werd zij aan het Botanisch
Museum aangesteld en door de stad bezoldigd.
Na al haar reizen was zij hokvast en huiselijk geworden. Maar toen zij eens las,
dat er te Berlijn een congres voor anthropologie zou plaats hebben, waarbij ook
Australië ter sprake zou komen, spoorde zij er heen, ging dadelijk, met haar oude
Australische tasch in de hand, naar de vergaderzaal en verzocht te worden toegelaten.
De portier wees haar af, omdat vrouwen uitgesloten waren. Maar toen zij aanhield,
en hem herhaaldelijk, dringend verzocht, haar toch in een hoekje van de galerij te
laten toeluisteren, ging hij eindelijk naar den voorzitter, Professor Neumeyer, en
vertelde, wie er aan de deur was. Toen kwam Neumeyer naar haar toe, haalde haar
binnen, en geleidde haar aan den arm door het publiek heen. Hij stelde haar aan het
bestuur voor met de woorden: ‘Frau Dietrich vraagt om een plaatsje ergens in een
hoekje; mij dunkt, hààr komt een eereplaats toe in deze vergadering!’
Als antwoord rolden haar dikke tranen over de rimpelige wangen. - Dikwijls verkeerde zij in de pastorie bij haar dochter en schoonzoon, en speelde
met de kleinkinderen. Eens, dat zij met welgevallen de jonge huismoeder gadesloeg,
zei zij nadenkend:
‘Ja, ja, jij hebt het huishouden geleerd vóór je bruiloft. Dat is beter. Ik leerde het
eerst daarna’....
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Het was ook in den kring van haar familie dat zij, in 1891, ontsliep.
Kort te voren prevelde zij, half-ijlend:
‘Ja, Wilhelm, wat wij geworden zijn, dat hebben wij aan u te danken! Jij ook
Charitas, hoor!’
Wat dunkt u van dit menschelijk document, - waarvan ik alleen maar een kort
uittreksel gaf? Wat zegt het u, als stof voor zielkundige, maatschappelijke, en
misschien nog allerhande andere soort van overdenkingen?
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Björnson's Arnljot Gelline1)
Door Prof. Dr. H. Logeman.
Ten Noorden van de begraafplaats waar Björnstjerne Björnson in 1910 met koninklijke
pracht en betreurd door een geheel volk ter aarde werd besteld, loopt een weg, de
Akersheuvel, - Akersbakken, - genaamd, die nu geheel door de zich steeds
uitbreidende stad is ingesloten, maar die in de jaren 1850 en 1860 nog ‘buiten’
genoemd mocht worden. Daar woonde op een buitenplaats, die den trotschen naam
droeg van Breidablik, (was niet Breidablik de zetel van Balder?) de oude Heltberg,
schoolmeester en origineel, bij wien mannen als Ibsen, Björnson, Lie, Vinje en
anderen op school zijn geweest; men leze over die school b.v. maar eens Garborg's
Boerenstudenten na!
Bij dien zelfden Heltberg had onze dichter in den winter van '59-60 een paar kamers
gehuurd. De winter was streng en de indrukken die hij daar kreeg verwerkte hij in
wat wij nu een fragment zouden noemen van een zijner allerschoonste gedichten,
n.l. ‘Arnljot Gelline’. Toen het geheel in 1870 uitkwam was 't hier bedoelde eerste
stuk daarin gevoegd als 't tweede gezang, onder den titel: Op het Winter-geding:

1) Dit stuk, door den schrijver in de nieuwe spelling opgesteld is op ons uitdrukkelijk verlangen,
in die van de Vries en te Winkel gezet.
Red. ‘Onze Eeuw’.
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Zwaar zwaait de storm door d'oude boomen,
winter vliegt over de vlakte;
buiten had de boer nog 't koren - de koude
sloeg het bevende neer.
De pijnboom vol sneeuw. Maar de berken, alle schudden ze angstig de sneeuwvlokken af.
De sneeuwbedekte takken bogen
bevriezend zich neer.
Verzadigd wacht de winter
op de sterke stormen
of die ook regen brachten,
of een boodschap uit het Zuiden, broeide zwaar en ademde
rijm en ijs over het land,
kroop naar de boerenhut
en gluurde slaap'rig naar binnen.
Op de lage zwaarmoedige rotsen
vielen de donkere wolken
staken de hoofden te zamen fluisterend
augstig over de eeuwigheid.

Mogelijk lijkt 't mij ook dat in dit stuk, waar zoo zeer de nadruk gelegd wordt op 't
late van den winter, nog een herinnering te vinden is aan den winter van 1838, die
zooveel indruk op den toen zesjarige gemaakt heeft, dat hij er in ‘Blakken’ met
zooveel genot van kon vertellen o.a. hoe het zoo koud was, dat hij zelfs de deurklink
niet kon aanraken zonder zijn vingers te verbranden, en hoe zijn vader een masker
voor zijn gezicht moest hebben als hij uitreed.
In den zomer van 1860 werd het tweede fragment te Kopenhagen geschreven, dat
wat naderhand onder den titel: ‘Arnljot's verlangen naar Zee’, als vijfde gezang in
het geheel ingelijfd werd. De twee gedichten werden in 1860 en 1861 in een Deensch
maandblad geplaatst.
Reeds in zijn jonge dagen, heeft Björnson aan Collin, zijn biograaf, verteld, hoorde
Snorre tot zijn lievelingslektuur. Snorre, mag ik er misschien voor enkelen mijner
lezers wel bijvoegen is zoowat de Melis Stoke van Noorwegen; met 't groote verschil
dat onze Melis Stoke, als mijn herinneringen me niet zéér bedriegen, een wel is waar
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historisch interessante, maar verder niet oververkwikkelijke lektuur oplevert, terwijl
Snorre's koningssages niet alleen kultuurhistorisch van groot belang zijn, maar de
schrijver ook wegens zijn karakterteekening geprezen wordt, en dat geschrift op die
manier ook tot de Noorsche literatuur in engeren zin gerekend mag worden. Snorre
Sturlasön, (1178-1241) tot een van de voornaamste adelsgeslachten op IJsland
behoorende, dichter, historicus, rechtsgeleerde en politicus, (hij liet zich, althans
schijnbaar, door den Noorschen koning gebruiken als werktuig om IJsland vaster
aan Noorwegen te binden), kan hier verder alleen genoemd worden als de auteur van
de zoogenaamde jongere Edda, (1233) een leerboek voor dichters, waarin hij de
oudere heidensche gedichten, o.a. de Voluspa en andere, tot de ‘oudere Edda’
behoorende, afschreef en zoodoende veel voor ons bewaarde wat anders verloren
zou zijn gegaan1).
Behalve Snorre is als literaire bron voor Björnson's gedicht (althans voor 't
Wintergeding, Collin, bl. 564) Runebergs ‘Kung Fjalar’ te noemen; verder zullen
we in den loop van dit stuk nog aanleiding hebben een paar andere aan te geven.
Maar van meer belang is de vraag die Collin ook opwerpt, en die we hier
voornamelijk aan de hand van dezen vlijtigsten aller Björnson-onderzoekers zullen
beantwoorden, - de vraag hoe Björnson er toekwam een Zweed, Arnljot Gelline, tot
held van zijn gedicht te maken, en wel juist in die jaren 1860 en later, toen de
gemoederen in Noorwegen zoo geheel vervuld waren van den hevigen strijd die toen
gevoerd werd over de vraag of de koning van Zweden en Noorwegen al of niet 't
recht had een stadhouder over Noorwegen te benoemen; - wat de eersten

1) Misschien kan 't zijn nut hebben als ik hier uitdrukkelijk bijvoeg, dat Edda niet Grootmoeder
beteekent, zooals ook nu nog veelal in leerboeken te lezen staat, en wat b.v. indertijd
Longfellow er dus ten onrechte toe bracht zijn Hiawatha, waarschijnlijk wegens de daarin
een groote rol spelende grootmoeder Nokomis zijn ‘Indian Edda’ te noemen. Wil men de
Hiawatha met een van de Europeesche epossen vergelijken, dan ligt natuurlijk vooral wegens
den vorm de naam ‘Indian Kalewala’ voor de hand.
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natuurlijk met een ‘uit Zweedscher Harten diepste Diepten’ komend ‘Ja’, - de Noren
met een even hartgrondig ‘Neen’ beantwoordden.
Want, hoewel het gedicht ons naar Jemtland voert, en deze nu Zweedsche provincie,
in de Middeleeuwen meer Noorsch was, althans gedeeltelijk door Noormannen
bewoond was geweest, en pas in 1645 door den vrede van Brömsebro aan Zweden
was afgestaan, is 't duidelijk dat de held, Arnljot Gelline, even als zijn broer Vikar
als Zweed beschouwd moet worden. Van Vikar wordt uitdrukkelijk gezegd dat hij
uit het (Zweedsche) Tiundaland komt uit de buurt van Uppsala. Bovendien hoorde
Jemtland, merkwaardig genoeg, steeds onder het Bisdom Uppsala, zelfs toen 't
politisch tot Noorwegen gerekend werd.
Björnson begon zijn schrijverswerkzaamheid als journalist-politicus en wat hij
deed, deed hij als altijd deugdelijk. Was hij niet eens om een zijner artikelen beter
te doen uitkomen tegen zich zelf te velde getrokken, waarop hij natuurlijk weer in
z'n eerste avatar gelegenheid kreeg dien anderen onbezonnen jongeling tot gruis te
stampen? Björnson had in die dagen zich tot het uiterste ingespannen om zijn land
vrij te maken van de hegemonie der Denen, wat 't drama betreft en had, met Henrik
Ibsen, de hand aan het werk geslagen: Ibsen's ‘Gildet paa Solhaug’ en ‘Haermandene
paa Helgeland’ en Björnson's ‘Mellem Slagene’ en ‘Halte-Hulda’ waren er 't gevolg
van, en gaven den stoot aan de beweging, die een heerlijke reeks van echt Noorsche
tooneelstukken zou doen ontstaan. Björnson was, alweer met Ibsen, er op uit geweest
om de Deensche acteurs, die toen de alleenheerschappij voerden op de Noorsche
planken, langzamerhand te doen vervangen door Noorsche jongere krachten. Te
Bergen eerst, daarna een mislukte poging te Trondhjem, en vooral te Kristiania werd
de slag geslagen, - en zooals het met leiders pleegt te gaan, hij had heel wat
vooroordeel te overwinnen en kamp te doorstaan, - hij werd zelfs wel hier en daar
als een verrader des vaderlands uitgekreten. Een dergelijke ondervinding deed hij
op in verband met dien ‘stadhouders-
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strijd’, - ook hier beschouwden enkelen althans hem als iemand die zijn land veel
kwaad had gedaan.
Daar herinnert Björnson zich wat de geschiedenis meldde van den Zweed Arnljot
Gelline, die in de sage van Olav den Heilige door Snorre beschreven was als: ‘..een
roover en een misdadiger.... nooit had (hij) zoo'n grooten man gezien; hij had
kleederen van scharlaken aan, belegd met goudband, en zag er zeer statig uit.’ Hij
had twee Noren, aanhangers van Koning Olav, uit de handen van hun vervolgers
gered, en wilde om hen in zekerheid te brengen ze op Noorsche lange, houten
schaatsen, of sneeuwschoenen, een eind op weg brengen. Maar ze kunnen hem niet
bijhouden, en dan voert hij het schijnbaar onmogelijke kunststuk uit die twee achter
zich op zijn eigen sji te zetten: ‘Torodd stond achter hem en hield zich vast aan
Arnljot's gordel, Torodd's dienaar hield zich aan dezen vast. Toen vloog Arnljot zoo
vlug voort alsof hij alleen was.’ Dit was iets voor Björnson om te bewonderen. Maar
er is meer. In 1905 waren er gelukkig zelfs in Zweden moedige zielen als Adolf
Hedin, Branting en Ellen Key, (om slechts enkele te noemen), die voor hun opinie
durfden uitkomen dat de Noren toch niet geheel en al onrecht hadden, en die openlijk
tegen de grootsprekende Groot-Zweedsche partij in, er op durfden wijzen, dat een
oorlog een ware misdaad zou zijn. In de jaren 1859 en 1860 waren het mannen als
Blanche, Sohlman en anderen, die deze rol vervulden om de hevige strijdselementen
te trachten tot toegeven te dwingen, - ook enkele kranten waagden er hun abonnenten
aan. En wat had Björnson in Snorre over Arnljot Gelline gelezen? Arnljot, die uit de
buurt van Uppsala komende, zeker verwacht mocht worden in Jemtland zich aan de
zijde van de Zweedsche partij te scharen, Arnljot had bij het afscheid van de door
hem geredde afgezanten van Koning Olav gezegd: ‘Gij Torodd, wil mijn groet aan
Koning Olav overbrengen en zeg hem dit, dat hij de man is, dien ik den grootsten
lust heb te ontmoeten, maar mijn groete zal hem wel niet veel waard schijnen.’ (Snorre
door
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Gustav Storm, p. 426 zie ook p. 502; ik heb den oorspronkelijken tekst niet bij de
hand en citeer daarom deze vertaling.) En dan droogt Arnljot een zilveren schaal af,
waarop hij hun 's nachts te voren te eten heeft gegeven, (men ziet het: met zulke
kleinigheden geeft Snorre aan dat wij met een man van stand, of beteekenis te doen
hebben), en spreekt: ‘Brengt gij deze schaal aan den koning en zegt dat dit mijn groet
is.’ Als de koning die krijgt zegt hij hoe verkeerd het van Arnljot was dat hij niet
naar hen toe gekomen is, ‘en dat het te betreuren is, dat zulk een flinken kerel en een
zoo merkwaardig man zoo veel ongeluk overkomen moest.’ Dit is alles, maar het
zal wel niemand verwonderen dat zulk een fijne letterkundige speurhond als Björnson
hier wel wat tusschen de regels las. Waarom wil deze Zweed den Noorschen koning,
den landsvijand ontmoeten? En wàt is 't dat die twee met zulk een geheimzinnige
sympathie schijnt te verbinden nog vòor zij elkaar gezien hebben? Ja, daar geeft
Snorre geen antwoord op. Snorre werpt de vraag als het ware op, - werpt die zijn
lezers vòor en Björnson neemt den handschoen op en wel juist op het oogenblik dat
hij, de Noorman, de Hövding, de ‘hoofdman’ (figuurlijk gesproken zouden wij kunnen
zeggen: de nakomeling van Koning Olav) door zijn landgenooten met den nek wordt
aangezien, althans door hen, die met zijn Zweedsche politiek niet mee kunnen gaan
en ook, - en vooral -, op het oogenblik dat er zooals we zagen in Zweden zelf mannen
te vinden waren die ook aan Noorwegen de hand toestaken, evenals Arnljot aan
Koning Olav. Zoo als Collin het uitdrukt: ‘Van den drang dien hij zoo sterk in zich
voelde om de zaak van Noorwegen te helpen en waaraan hij niet direkt uiting mocht
geven, omdat men zijn optreden op zijn zachtst genomen ongepast vond, - dien drang
legde hij in den “roover” en den “misdadiger” Arnljot Gelline.’ Ik kan mij voorstellen
dat Björnson bij 't lezen van Snorre tegen zich zelf gezegd heeft: diè man een
misdadiger? Och, als Snorre zijn motieven maar gegeven had. Waarom werden
Sohlman en Blanche voor

Onze Eeuw. Jaargang 12

376
landverraders uitgemaakt door de ‘Groot-Zweden’? Kan men begrijpen aan welk
een misdaad een man als Gustav Cederskiold zich in de oogen van die konservatieven
schuldig maakte, toen hij hen in den Rijksdag toevoegde: ‘Laat ons niet te veel pralen
op wat we geweest zijn; laat ons in plaats daarvan er aan denken wat wij zijn en
werkelijk kunnen worden. Laat ons in plaats van op onze voorvaderen te pochen,
streven hen te evenaren,’ en kan men verstaan dat Björnson bij zulke als uit z'n hart
gegrepen woorden voelde hoe ook bij Arnljot Gelline het er maar op aankwam den
waren beweeggrond te begrijpen om het schijnbare - maar ook slechts schijnbare; in
de oogen van de tegenstanders namelijk - landsverraad te vergeven? Vergeven? Uit
den weg te ruimen, weg te verklaren, - te doen zien dat er, wèl te verstaan, van geen
landverraad sprake kon zijn.
Voor de Zweden, tijdgenooten van Björnson in die dagen van strijd, was het motief
van hun houding een gevoel van menschelijke rechtvaardigheid en een uiting van
wèlbegrepen vaderlandsliefde geweest. Wat zou Björnson daarvoor in de plaats
zetten? Want om hem uit pure vaderlandsliefde te doen handelen, daarvoor ontbraken
hem ten eenenmale de gegevens in zijn bron, en dààr kan men zich wel voorstellen,
zou eens dichters fantasie al licht in conflikt gekomen zijn met de historische feiten.
Bovendien was 't er den psycholoog om te doen aan te toonen hoe er boven den
patriot iets anders, iets hoogers staat en wel de mensch zelf, - kon hij, of wilde hij de
vaderlandslievende gevoelens van Arnljot Gelline niet gebruiken, wèl kon hij toonen
dat z'n held handelen moest zooals hij deed, omdat hij eenvoudig een mensch was,
een goed mensch, - ruw weliswaar van zeden, zooals zijn tijd het medebracht, maar
voortgedreven door twee algemeen-menschelijke drijfveeren, den godsdienst en de
liefde.
Over het laatste element geeft Snorre niets, - Björnson heeft er dus de schoone
Ingigerd-episode vrij bijgedicht; alleen is het mogelijk (zie Mörland, Om Arnljot
Gelline, 1910, p. 28) dat 't idee ontleend is aan de liefde voor een Zweedsche Prinses
Ingigerd van koning Olav met wiens
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karakter dat van Arnljot Gelline veel overeenkomst heeft. De godsdienst - de
bekeering van Arnljot - is zakelijk genoeg, maar zeer duidelijk door Snorre behandeld.
Kort voordat de slag bij Stiklestad beginnen zou, - de slag die in 1030 weliswaar
Olav den Heilige zou zien vallen, maar zijn zaak toch de zege zou verleenen, - kort
vóór dien slag gebeurde het dat een man naar den Koning kwam. Nu was het niets
bevreemdends dat vele mannen uit de (omliggende) distrikten naar den Koning
kwamen, maar het scheen daarom iets bizonders omdat deze man niet was gelijk de
anderen, die toen naar den Koning waren gekomen. Hij was zoo statig en groot, dat
niemand van de anderen hooger kwam dan zijn schouder, hij was schoon van uiterlijk
en had mooi haar, hij was goed bewapend, had een prachtigen helm en maliënkolder,
een rood schild, was omgord met een versierd zwaard en had in zijn hand een groote
goud-omwonden speer, welker schacht zoo dik was, dat die de geheele hand vulde.
Die man schreed tot bij den koning voort, groette hem en vroeg of de Koning zijn
hulp aan wilde nemen. De Koning vroeg wat zijn naam was en zijn geslacht, of van
welk land hij kwam. Hij antwoordt: Mijn geslacht heb ik in Jemtland en Helsingeland
en heet Arnljot Gelline; dat kan ik 't beste u zeggen over mij dat ik uwe mannen
hielp, die Gij naar Jemtland had gezonden om daar schatting te vorderen; ik gaf hun
een zilveren schaal die ik u als waarborg zond dat ik uw vriend wilde zijn. Toen
vroeg de Koning of Arnljot een Christen was of niet. Hij zegt dit van zijn geloof: dat
hij in zijn eigen kracht en sterkte geloofde; dat geloof is mij tot nu toe genoeg geweest;
maar nu denk ik liever in u te gelooven, Koning. De Koning antwoordt: indien gij
in mij wilt gelooven, dan moet gij gelooven in wat ik u leer; gij moet dan gelooven
dat Jezus Christus hemel en aarde geschapen heeft en alle menschen, en dat tot Hem
na den dood alle mannen gaan, die goed zijn en rechtzinnig. Arnljot antwoordt:
Hooren spreken heb ik over den Witten-Kerst, maar niets weet ik van wat hij vòòr
heeft, of waar hij
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gebiedt. Nu wil ik in alles gelooven wat gij mij zegt. Ik zal mijn alles, ‘alt mit raad’,
in uw hand geven. Daarna werd Arnljot gedoopt; de koning leerde hem zooveel van
het geloof als hem 't allernoodigst scheen, en liet hem vooraan in de heerschare staan
en vòòr zijn banier.
‘Godsdienst?’ zal men misschien vragen. Is dit alles wat Snorre over het
godsdienstig element in Arnljot zegt, dan ziet het er met dien godsdienst wel heel
treurig uit. Want hier hooren wij weliswaar iets over Christus, maar merken al heel
weinig van diens leer; slechts een zwakke nagalm daarvan zijn 's konings woorden
dat de goede en rechtzinnigen tot Christus zullen gaan. Maar het is niet zonder belang
dat 't werkwoord door Arnljot gebruikt om zijn gevoelens jegens den koning
uittedrukken precies 't zelfde is als dat waarmee hij zich tot Christus wendt, en de
koning zegt ook: Indien gij in mij wilt gelooven dan moet gij gelooven in wat ik U
leer’ - hvis du vil tro paa mig, da skal du tro det som jeg laerer dig’, waar het
verleidelijk is, maar absoluut verkeerd zou zijn, hvis du vil tro paa mig door: indien
gij op mij wilt vertrouwen, weer te geven. En als dit werkwoord dan 't zelfde is, ja,
dan ligt het ook voor de hand dat de uitgedrukte gevoelens dezelfde zijn, d.w.z. dat
het aannemen van het Christendom voor Arnljot feitelijk niets anders beteekent dan
de substitutie van den eenen ‘hövding’ voor den anderen, van het eene aardsche - let
wel: aardsche - opperhoofd voor het andere. Herinner ik mij wel uit schoolverhalen
dat een van de grootste attracties van het doopen voor de eerste Christenen dikwijls
het schitterend witte doophemd bleek te zijn, zoodat als de booze tongen gelijk
hebben, 't feit zich niet zelden voordeed dat de lust om gedoopt te worden, zeer
verdacht, herhaaldelijk bij hetzelfde individu te voorschijn kwam. Daarbij hoeft men
aan de zijde van de priesters volstrekt niet aan huichelarij, of iets dergelijks te denken,
of hierin een bewijs te willen vinden dat 't er hun om te doen was slechts een zieltje
meer op de Hemelsche lijsten te kunnen ritsen.
Maar zich overgeven aan een hoogere bovenmenschelijke
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macht, wat wij geneigd zouden zijn als de kern van 't hen besturende heerschende
element te beschouwen, of zich overgeven aan Olav, d.w.z. aan een hem vaag
bekenden ‘Witten-Kerst’, eenvoudig als substituut voor de heidensche goden, die
hem tot voor korten tijd in hun macht hadden, daar is toch iets dat een verklaring
vereischt en wel: hoe komt die sterke, stoere, eenzame ‘roover en misdadiger’ er toe,
zich aan iets of iemand, wie of wat dan ook te willen overgeven? Wat is door zijn
afzondering heengebroken, wat heeft zijn kracht geknakt?
Dat is de alles overheerschende macht van de Liefde, die Björnson hier al weer
invoert zooals hij zoo dikwijls in zijn andere werken heeft gedaan om twee vijandelijk
tegenover elkaar staande elementen tot elkaar te brengen. Alleen hier wordt dit Romeo
en Juliet-motief wel aangewend maar..... zonder goed gevolg.
Op het wintergeding waarvan we de poëtische natuurbeschrijving al lazen,
verschijnt Arnljot in een mantel gehuld, zoodat niemand hem herkent en hoort dat
er over hem geklaagd wordt:
Menig man terzelfder tijd
stond nu op en riep hardop:
Roovers en hong'rige dieven
stelen ons goed en ons vee.
't Ergst is Arnljot Gelline
en dan Gauta-Tore.
Nooit vinden Jemters vreed'
zoolang nog leven die twee.

En dan zien wij hem bij het hooren van zijn naam zich langzaam van zijn zetel
verheffen:
Daar verhief zich van zijn zitplaats
een man zoo groot, elk deinst terug,
niemand reikte tot zijn schouder;
nu slaat hij zijn kap van 't hoofd.
Goudhelm droeg hij, de mantel
schitterde van hel scharlaken
het zwaard zwaait langs zijn zijde,
zijn hand, die wiegde een speer.

Op datzelfde oogenblik komt de maan van achter de wolken te voorschijn en herkent
het volk hem en roept
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verschrikt hem een, ‘wat wilt gij hier?’ toe, maar als zij op hem aandringen, houdt
Arnljot ze op een afstand met de woorden:
Kalmte vrienden, ik wil spreken,
daarna is het tijd voor 't gevecht.

En Tore, de Dingman, die al lang gevoeld heeft dat de macht van de goden aan 't
verminderen is, Tore de Rechter kan zijn oogen en ooren niet gelooven:
Hier staat de grootste misdadiger
te midden van 't Vredes-geding.

En hij wordt niet door den bliksem getroffen? ‘Odin wordt oud.’
Maar zal zijn wet hier zwijgen,
hier op der Jemters wintergeding
dan zwijgt ook Tore de Dingman
heel zijn weten was wet...
Spreek gij nu Arnljot Gelline,
liever hoort men hier U...
de Dingbank verklaar ik gesloten,
een Dingman hebt gij niet meer.

Arnljot wil zijn boodschap nu laten hooren en bespreken, maar om die meer kracht
bij te zetten, werpen zijn aanhangers op een wenk van zijn rechterhand hun mantels
af, zoodat ze in hun oorlogskleed voor de Jemters staan.
Als wanneer de bliksems flitsen
plots voor het venster des avonds,
werd het onder hen stil en
elk van zijn woorden gehoord.

En nu vertelt Arnljot wat hem op 't hart ligt:
Dief werd ik genoemd toen ik hier kwam...
maar gij vergeet wis, Jemters,
dat gij mij eerst al had ontstolen
wat aan het leven geeft Waarde.
Roover ook werd ik genoemd,
maar ge vergeet gewis, Jemters,
dat gij verraderlijk, op roovers wijz',
verbrandde de hoeve mijns vaders.
Ook moordenaar werd ik genoemd nog,
maar gij vergeet wis, Jemters,
dat gij mijn ouden Vader vermoordde
terwijl hij kalm lag te slapen.
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Zonder eenigen grond hadden de Jemters Arnljot's vader beschuldigd van allerlei
misdaden, alleen omdat ze jaloersch op hem waren, toen 't hem goed ging en hij veel
goederen en goud had verzameld, en zij hadden gelachen toen hij in het brandende
huis omkwam. Arnljot, toen acht jaar oud en zijn broer Vikar, zes jaar ouder, kunnen
vluchten en als ze van uit het naburige Torsvold 't brandende huis zien en hoe 't dak
tot genot van de ‘trolde’ inviel, de vrouwen vluchtten, 't vee weer de vlammen
instormde, die naar den hemel lekten, toen wij van Torsvold weggingen
waren wij volwassen geworden.

De smart heeft hen in één oogenblik gerijpt, evenals Sigurd Slembe in Björnson's
drama van dien naam in één nacht al 't goede in hem voelt wegvriezen als hij in de
bergkloof zit, na al het slechte wat hem van zijn medemenschen wedervaren is.
Veertig moordenaars hadden Arnljot en Vikar geteld; die veertig waren allen door
hen met den dood gestraft voor hun misdaad... op één na:
maar de laatste die zit nog hier
geacht en wèl te moede,
met hèm moet ik nog spreken
vòòr ik van avond vertrek.

Hoort mij nu Jemters, gaat Arnljot voort, en men moet 't origineel lezen om de passie
in zijn woorden te hooren, te voelen trillen, Gij hebt mij al mijn levensvreugde
ontnomen, mijn vader en mijn broer die naar Olav Tryggvason gegaan is en in den
slag bij Svolder gevallen. Als een aangeschoten wolf sleep ik mijn verlies met mij
mee, en 't bloed druipt achter mij uit de loopende wonde.
Wie mag hier wel des anderen schuldenaar zijn?
Wie moet rekenschap hier vragen?
Jemters, Jemters, gij zijt mij schuldig
vèèl meer dan een hèèl leven was waard.

Jaren geleden heeft Arnljot eens het leven gered van Ingigerd, de dochter van Trand,
de eenige van de moordenaars zijns vaders die nog in leven is en haar oogen
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waren bijna als die van Vikar, - ‘daarom trekken ze mij zoo aan’, en vaak als hij
ginds eenzaam zat in de uitgestrekte bosschen dan ‘gaat de zachte vlucht trekvogels
van zijn verlangens’ door zijn gedachten en ‘dan haat ik niemand meer, ofschoon
mijn wonde doodelijk was,’ en in zulk een oogenblik heeft hij besloten nog een
poging te wagen om vrede op aarde te hervinden.
Hoort mij nu, gij Jemtlands volk
tot U ben ik gekomen: hebt gij als Arnljot genoeg van
den verraderlijken krijg...

geef hem dan bescherming der wet, zijn vaderland en zijn erfdeel terug en er zal
vrede zijn. En zich tot Ingigerd's vader wendende zegt hij:
Trand, gij waart er ook dien rooden nacht
zijt boete schuldig, geef antwoord!
Ingigerd's lange, blonde haar
hield mijn hand nog terug.

Trand strijdt een hevigen strijd, - maar kàn hij haar offeren, zijn eenig kind, ‘zij, die heel zijn geslacht
blozend in haar denken draagt?’

en terwijl hij nog aarzelt:
daar valt zijn oog, verschrikt als het was
bevend, als in een duiventil:
zijn dochter stond voor den tempel
te midden van de vrouwenschaar.
Slaven om hem heen met fakkels in de hand;
de avond week zwijgend ter zijde,
maar plotseling steeg hem 't bloed
als een golfslag op in zijn borst.
Nu glinstert zijn oog, en beeft zijn lip...

en tot de slaven roept hij dat zij haar goed door de fakkels moeten laten beschijnen
zoo dat zij goed gezien kan worden:
Vindt gij Jemters, dat zòo een
te koop kan zijn voor goed'ren, of voor vee?
Ziet gij, Arnljot Gelline,
in haar een roovers bruid?
Maar over haar vader's schouder
zond Ingigerd een stillen glimlach
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vroolijk als 't morgenrood
over de grijs-grauwe bergen.
Haar hand hield zich vast om zijn hoofd
haar voet stond vast op zijn gordel zoo had een sterke man's schouder
een heerlijker vracht nooit gedragen.
Zie, toen schaamden de Jemters zich
en jubelden luid tot Gelline:
Ingigerd beschermen wij allen,
Neem haar slechts, - als ge kunt.

En dan volgt als de derde zang, de ‘Vrouwenroof’ genaamd, een van de meest
dramatische stukken van dit epos, - scherp omlijnd komen die twee handelende
personen zou men bijna zeggen, tegen den achtergrond van zijn verhaal uit, om met
een korte maar prachtige samenspraak tusschen Ingigerd en een Non, ‘Voor een
klooster in 't Zuiden’, te eindigen.
De wraak blijft niet uit, nog geen veertien dagen zijn verloopen of de hoeve van
Trand wordt in brand gestoken, - de vrouwen en 't vee mogen het brandend huis
verlaten, de mannen die trachtten te vluchten werden doodgestoken, - Trand zelf was
't eerste slachtoffer. De roovers slopen allen 't bosch in.
Vooraan liep Arnljot, licht op zijn arm
zat Ingigerd...
Maar vaak viel haar traan
hem op 't gezicht.

En hij fluistert haar toe:
Wraakgierig is Arnljot
Vurig zijn liefde.
Nu gebeurt dan wat ik lang wenschte,...
nu kan ik daarheen trekken
waar 't liefst gij uw woon wilt bouwen,
weenende bruid!
Ons is de wereld, uw morgengave
al wat ge wilt,
noem 't mij slechts straks is 't dijn.

Onze Eeuw. Jaargang 12

384
Niets sprak zij, gaf geen antwoord
verborg haar gezicht...
Inniger greep hij haar vast, fluisterend:
Wilt gij als ik
wij vluchten van allen dan weg in deez' wereld,
bouwen een nest
alleen als de arend, hoog boven alles
liefst bij de zee...

Zij antwoordt niets, richt alleen 't hoofd op en zich dan geheel opheffend, ziet zij
hem doodsbleek aan; en hij herinnert er haar aan hoe zij dien avond op 't ijs (toen
hij haar gered had) niet zweeg, hoe toen haar tranend oog hem veel had gezegd.
Dat breekt haar stilzwijgen: getroffen heft zij 't hoofd op en haar boezem golft op
en neer totdat zij eindelijk kan fluisteren:
‘Nooit heb ik iemand als U bemind;
juist hebt ge gezien.
Maar niemand, niemand haat ik hierna
hev'ger dan U.’
En hare tranen
vloeiden niet meer.

Eerst tracht hij haar door glimlach en zachtheid te winnen:
Glimlachend spreekt haar nu Arnljot toe
zoo zacht als zij zelf:
hebt gij verdriet over een gevallen vader, dat heb ook ik.
Nu hebben beiden wat zij wilden,
zij hebben nu wraak.

maar, - dan komt het genoemde ‘Romeo en Julia motief’ - ‘ons samenzijn vannacht
zal de breuk tusschen de twee families heelen’ en zal alles in orde brengen, - zal ‘de
banen der boozen samenbuigen.’ En als zij niet wil:
Nooit beleef ik dien dag en vergeet
wat gij mij hebt gedaan,
nooit word ik uw vrouw of uw bijzit, wat ge ook waagt.

dan probeert hij ironie:
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Schoon is de vrouw die zoo scheldt;
een storm zonder kracht
lescht mijn brandende dorst, legt zalf
op mijn gezicht, op mijn ziel.
Spreek tot ge moe wordt,
buig U dan over naar mij.
Zonder kracht is niet hij wien de vrees niet vermeestert,
zonder bondgenoot niet ik,
krenk als gij kunt mijn wil, - ik roep
den dood mij ter hulp.’ ‘U wacht niet de dood in uw schoonsten leeftijd,
over uw schoot
moet menig jaar onzer jeugd eerst
vruchtbaar vallen.
De dood heeft geöogst,
nu schiet het leven uit.’
Nooit zal een vrouw zich als vee laten nemen;
hoe komt zoo iets in U op?
Een wil die den uwen getrouw zal verwarmen
dien krijgt ge niet.’ ‘Ja, ik neem wat niet goedschiks zich geeft
want weet: ik geloof
dat er niets leeft dat niet luistert
naar Arnljot's bevel;
zijn kracht kan bedreigen
zijn kracht kan betooveren.’
‘Ja! dat leeft wèl, - en Haat heet het;
hebt ge 't nooit gehoord:
veel vermag kracht, meer nog de liefde
hààt allermeest.’
‘Nooit heb ik veel om haat mij bekommerd;
't heeft veeleer
vermeerderd mijn moed en mijn toorn hevig
geheet tot hoon.
De strijder, die gehaat wordt
wordt zoo tot hoofdman gehard.’
‘Wenscht gij een spruit in haat getogen?
Wenscht ge een kind
door moeder vervloekt en geleerd te wreken
al haren nood?’
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‘Droef is Uw dreigen maar sterk mijn stam;
nooit zult ge mijn zoon
mij kunnen doen vloeken,
een man brengt voort slechts een man.
Ziet diè mijn daden
geeft hij mij zeker zijn liefde.’

En als ze in het bosch komen wil hij haar op zijn schoot trekken. Nu heeft zij geen
ander wapen dan het echt-vrouwelijke: zij barst in weenen uit en heft hare handen
biddend ten hemel: ‘'t eenige wat gij vermoogt is mijn dood’. Zal hij zich laten
verteederen? Reeds klinkt zijn toon geheel anders:
‘Spreek zoo niet, - druk U tegen mij aan.... nog nooit heb ik gebeden.... en doe dit
ook nu niet, maar, aan uw boezem voel ik: deemoedig maakt mij uw liefde.’ Maar
zij:
Deemoedig is hij niet die mij
nog vasthoudt.
Warm van mijn vaders bloed heft ge uw lippen
op naar mijn mond?
Weg van mij - als de vlam dezen nacht
brandt mij uw hand.
Brengt gij ter schande of wel ter dood mij,
toon nu uw macht,
Strijder uit Jemtland,
over een vrouw.

Maar als de anderen naderen met luid gelach, neemt hij haar weer op en draagt haar
een eind verder. Zwijgend zit zij op zijn arm; hij hoort slechts hoe ze snikt en wat
haar woorden niet hebben kunnen uitwerken, dat vermag haar stilzwijgen:
Mijn macht verlies ik door uw zwijgen,
liever hoor ik U, als ge dreigt Neen, ik dreig niet meer, mijn sterkte
staalt ge mij weg.
‘Waarom mij verlaten? - waarom zoo gezondigd?
Ach, laat me nu gaan,
of sleep nu ter schand' of ter dood mij,
maak nu aan mijn lijden een eind.
Voorbij is mijn leven
nog vòòr het begon.’ -
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‘Ingigerd, gaat gij, dan bluscht ge mijn
laatste levenslicht uit.’ ‘'t Mijne ging uit dézen nacht
bij het zien van ons brandende huis.
Wat ge nu draagt is slechts d'asch,
strooi mij nu uit
over uw weg als een lijkgrauwe klacht, sieren zal het,
Hoofdman, en eeren
uw levensweg.’
Om hen heen klonk luid 't gelach
en terwijl
zette hij van zijn arm, voorzichtig,
haar neer aan zijn voet.
Geen enkel woord sprak hij, keek
slechts haar na toen zij ging...
Recht naar het nog brandende huis
liep zij, bergaf.
En toen zij verdween uit zijn oogen
stond hij steeds nog daar.

Zoo is zij voor hem verloren, en haar verlies heeft hem deemoedig gemaakt, zooals
we hem tot haar hooren zeggen en dit zal blijken niet alleen een oogenblikkelijke
stemming te zijn, maar iets dat op zijn doen en laten een blijvenden invloed heeft.
En Ingigerd? Het korte vierde gezang ‘Voor een klooster in het Zuiden’ zal ons
toonen dat zij van het afscheid misschien nog meer weet dan hij:
Wie klopt daar zoo laat op de Kloosterpoort?
Een arme maagd uit 't vreemde land.
‘Spreek uit uw verdriet, laat uw smart zijn gehoord.’
‘Mijn harte staat op een afgronds rand.
En niets heb ik gedaan,
maar ben moede en lijd gebrek
en wel is 't tijd dat ik verder trek
maar ik kàn niet verder gaan.
Ontsluit de deur. Waar ter stede
vind ik anders Vrede?’

En een van de Nonnen door wier ‘Hallelujah’ Ingigerd tot het klooster werd gebracht,
krijgt zoo langzamerhand Ingigerd's geheele lijdensgeschiedenis te hooren, die eindigt
met den wanhoopskreet:
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Ontsluit de deur! dit is de grootste smart:
nog steeds heb ik hem lief, dat is zoo droef, zòo hard.

**
Daarmede is de eerste acte afgespeeld van wat we dus een groot dramatisch gedicht
zouden kunnen noemen; een prachtige opzet, waarvan in wat hier nu vooraf gaat nog
menig détail en zelfs grootere passage, hoewel zeer fraai, niet eens aangeduid is. Zoo
is b.v. al dadelijk het begin, de beschrijving van de Sji-tocht, niet alleen van groot
effekt wat taal en rhythme en inhoud aangaat, maar ook van groot belang als men
de hier vóór aangegeven passage uit Snorre vergelijkt om te zien hoe Björnson hier
zijn bron dichterlijk behandelt:
*

Gaan ze niet vliegensvlug,
met sterk gekromden rug,
op één paar sji vliên mannen drij
door bosch, over berg, aan dorp voorbij
terwijl men 't kerstfeest viert,
bij helder weer maar 'wijl de storm tiert...
licht aan licht zien ze onder zich 't dal.
Gaan ze niet vliegensvlug
met sterk gekromden rug,
dronken Jemters achter ze aan!
Bloedhonden brengen ze wis tot staan!
Achter de besneeuwde pijn
in den maneschijn
stil staat het woud met al zijn schaduwen.
Gaan ze niet vliegensvlug
met sterk gekromden rug.
twee Christenen goed doorvoed
gedoemd tot 't offer van hun bloed,
Christenen zacht van zin
haalt ze toch in...
Hongrig huilen Odins oude wolven.

Hier bewondert wel een ieder de woordmuziek en de klankschildering en hoe 't
rhythme geniaal gevonden is om de lange suizende sji-streken weer te geven: ‘Gaar
d'ikke fykendé’, - daar snelt de eene voet rechts naar voren, - ‘gàar d'ikke rykendé’
daar komt de linker voet
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achteraan, - waarbij men vooral niet uit 't oog moet verliezen (uit 't oor mag ik
misschien wel zeggen) dat fykendé en rykendé met een stijgend chromatisch accent
en een ietwat sterken bij-druk op de laatste syllabe worden uitgesproken,
gecadanseerd, waarvoor zich in de Nederlandsche vertaling, helaas! geen nauwkeurig
equivalent liet vinden.
Arnljot's drijfveer, zijn liefde voor Ingigerd, die hem een oogenblik deemoedig
gestemd heeft, al kan men ook de daad niet zacht noemen die er 't gevolg van was,
Arnljot's gevoel voor Ingigerd heeft hem de gewenschte rust niet gebracht en zijn
verder leven zal hem dan ook niets dan strijd brengen. Hier vlecht nu Björnson het
reeds genoemde fragment van 1860 in (zie bl. 371): ‘Arnljot's verlangen naar zee’.
Vòòr hij door Ingigerd verstooten was, als hij met haar op zijn armen wegsnelt, zegt
hij tegen haar dat zij zich ergens moeten neerslaan, ‘liefst bij de zee’ - wat een fijne
trek van den dichter was om in 1870 die paar woorden er in te vlechten om als 't ware
voor te bereiden wat hij in 1860 geschreven had. Maar zoo kan 't dan ook niet
verwonderen dat Arnljot nu de groote eenzaamheid zoekt van de zee, ‘hoezeer verlang
ik nu niet naar de zee’, die ‘eeuwig zich zelf te gemoet rolt’ - die ‘in zomernacht en
winterstorm’ steeds ‘klagend 't zelfde verlangen doet hooren’. Hij weet hoezeer zijn
gevoelens met die verlangens verwant zijn:
Als de zee is mijn zin zoo zwaarmoedig,
ik laat mijn matte plannen zinken,
en angstig mijn verlangens vliegen:
haar koude adem zal mijn borst doen koelen.’

Als hij eenzaam en verlaten aan het roer zit,.... dan spoelen die verlangens langzaam
weg naar de ‘zeediepe smart der al-natuur’, en als dan ‘de dag komt en de moed weer
grooter wordt.... en de gedachten weliswaar als vermoeide vogels om den mast jagen,
maar zich niet vast kunnen klampen.... Ja, ja naar zee! Ging daar niet Vikar heen? als hij te kunnen zeilen en dan te zinken op den voorsteven van 't schip bij Koning
Olav’, - dat
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ziet hij als in een droom als de heerlijkste dood, hij die naderhand dan ook werkelijk
voor koning Olav zal vallen, niet op den voorsteven van 't schip, maar wèl voor den
koningsstandaard, dus op de gevaarlijkste plaats, ‘foran merket’.
Met de kiel 't koude denken te klieven,
maar hoop te putten uit 't minste koeltje.
De dood slaat aan het roer zijn ving'ren
en voor ons schijnt des hemels klaarte!
En dan, éénmaal in de laatste ure
te merken dat de spijkers wijken,
de dood te voelen drukken op de planken,
zoodat 't water reddend in komt stroomen!
En dan in natte doeken ingewikkeld
daarheen gevierd waar alles altijd zwijgt,
terwijl de golf mijn naam naar 't strand doet rollen
in heldere maanbeschenen nachten.

In het volgende gezang - de Noordzeemist - is zijn verlangen vervuld en is hij op
zee. Maar ook daar vindt hij strijd, - géén rust, - géén voldoening. 't Gebrul van de
branding, krijschende vogels, zeemonsters, vlammen aan den hemel als voor een
oogenblik de hevige mist wijkt, dit alles brengt, indien niet zoozeer hem, dan toch
zijn mannen in de war: ‘Weer is het donker en in 't donker een doodskreet. Kwam
die van ons, of was het slechts waarschuwen?... Nooit’, roept hij de zijnen toe ‘waart
gij te voren zoo bang’. Ze zien eerst naast hun eigen boot een andere met één enkelen
man er in, die een bovennatuurlijk wezen blijkt te zijn o.a. omdat hij zoo vliegensvlug
- ‘fossende’ - tegen den hevigen stroom weet in te roeien. Nauwelijks is die ‘trold’
voor een oogenblik verdwenen, of ze zien op eens weer een anderen onbekende,
dezen keer op de middelste doft zitten. En dan komt er een, voor het verstaan van
Björnson's stemming, (en dus van 't gedicht) zeer belangrijk gesprek tusschen deze
mysterieuse persoon, die niemand meer of minder dan Tor blijkt te zijn, en Arnljot
met de zijnen.
Volg mij, zegt Tor, en ik beloof U het eeuwige leven in Glorie en Heerlijkheid.
Arnljot aarzelt:
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Schoon zijt gij en uw woorden troosten;
wis zijn wij bij de kusten des doods...
Maar waar ligt nu dat schitterende land?
Wie zijt gij die daarheen ons kunt voeren?
Nooit geef ik mijzelf, mijn geloof op uw woord,
zien moet ik zelf en verstaan.’

En als de onbekende hem toevoegt: Kom, ten einde een leven van kamp te leven,
evenals de zalig voor Odin gevallenen, dan is Arnljot daar eerst volstrekt niet toe
bereid:
Arnljot antwoordt: ‘Is het ten kamp
dat gij mij draagt, weg van de kusten des doods?
naar een oneindigen kamp, zonder gevaar en geheel zonder doel?
liever val ik dan hier.’

Men ziet het: de echte strijdlust, de gaudia certaminis, plezier in den strijd als
zoodanig, bezit Arnljot niet op dit oogenblik; nòg niet, of niet méér is een andere
vraag:
Treurig lijkt mij het leven der goden:
strijd elken dag alléén om te strijden;
vallen in schijn en opstaan om dan wèèr te vallen,
dat is geen leven maar spel.

Neen licht moet zijn leven worden, en ‘als gij geen antwoord hebt op mijn duizend
vragen,’ die door wat hem ontbreekt ontstaan zijn, door zijn wee en zijn brandende
smart, ‘dan liever de zwijgende dood.’ Maar nu grijpt Tor zelf in:
‘Dwaze, zwijg’ klonk 't hoog uit de lucht;
de mannen beven, 't is de stem van den donder,
donker is 't geworden, zij keken niet op en niet uit,
't gedreun van de stem schrikt ze af.

En Tor gaat voort:
Hem die geen vreugde gevoelt bij het strijden
leent geen Valkyrie leven, hij is dood.

Een vreeselijk onweer volgt met bliksemschichten en zeeën over boord, - de Trold,
hoewel alleen, zinkt niet, de storm neemt steeds toe. Arnljot's boot is er treurig aan
toe, de mast is gebroken, het roer kapot en in de diepte verdwenen en zoo drijven ze
tegen een rots.
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Een van hen gilt in zijn uitersten nood:
Red ons nu gij, die hulp versmaadde.
Indien in Uzelf gij gelooft, talm dan niet meer
Toon dat dit leidt tot het doel.
‘Ja wis, ik geloof in mijzelf’ en van de roeibank
sprong hij op eens op de rots: Volgt mij nu.
Onoverwonnen vallen mannen van moed;
Toont nu dat gij dien hebt.
De strijders hem na, de een na den ander;
één valt en wordt door den maalstroom gegrepen;
d'ander op eigen kracht vertrouwend
vindt zijn voet vast op de rots en zich zelven gered.

Om de loop van 't stuk zelf nu niet weer onnoodig te onderbreken, wil ik tot later het
antwoord uitstellen op de vraag wat dit gezang voor de opvatting van Björnson zelf
kan beteekenen en kan nu, korter dan tot nu toe noodig is geweest, een overzicht
geven over de volgende gezangen.
Eindigde dit zesde gezang met een noot van bijna hoogmoedig zelfvertrouwen,
een zichzelf en zijn eigen kracht genoeg-zijn, een rustiger adem doorwaait weer 't
volgende, waar Arnljot door zachte liefdedroomen gelokt wordt; 't heet niet voor
niets: ‘Drömmelok’.
Hij voelt een onweerstaanbaren drang zich zelf over te geven, ‘maar waarvoor en
aan wien?’ Een antwoord hierop geeft Arnljot zich zelf niet, maar aan wie hij eigenlijk
denkt, zonder 't zichzelf te willen bekennen, heeft de dichter fijn aangeduid door
Arnljot vlak op die vraag tot zichzelf te doen zeggen:
Ziet ge hoe zij den sluier opheft
met haar fijne, witte handen?

En de tegenstelling tusschen zichzelf en hààr ‘die alle lusten overwonnen heeft’,
terwijl hij zich steeds heen en weer geslingerd voelt en zich lager en lager ziet zinken,
die tegenstelling doet hem naar den dood wenschen: ‘saet dig dog staevne med
döden.’ Men ziet het: deze twee laatste
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‘scènes’, in de tweede acte van het drama staan als zang en tegenzang over elkaar.
En nu volgt er een prachtige impressionistische - en impressioneerende beschrijving van wat een Noorsche ente voor verwoesting kan aanrichten, als 't van
de bergen stroomende water alles voor zich uit stuwt en vernietigt, - als de sneeuw
bosschen en huizen en menschen begraaft, en de storm losbarst en alles wegvaagt
wat water en sneeuw gespaard hebben en alles, Vee en Menschen in één
onuitsprekelijken angst vlucht, - alleen om den dood ergens anders te vinden:
‘Ragnarokkr’ - de wereld vergaat - roepen de vluchtelingen, ‘nu is het met alles
gedaan.’
Van al degenen, die uit den Noordzee-mist gered zijn, is Arnljot de eenige in leven,
en hij is 't dien wij nu uit dien chaos te voorschijn zien komen ‘de zee gaf (hun) haar
hulde niet, de aarde liet (hem) slechts luttel.’ In een groot hol gaat hij doodmoe
schuilen en valt dan ook dadelijk in slaap ‘nog voor zijn hoofd neerzonk’. Maar
weldra wordt hij wakker door den verpestenden stank, verspreid door wilde dieren,
die hij eerst niet bemerkt had en die daar, evenals hij, een onderkomen gezocht
hadden. Met een hevigen schreeuw wordt hij wakker na in een vreeselijke nachtmerrie
met allerlei ondieren geworsteld te hebben. En als hij dan slaapdronken al die oogen
in den donker ziet glinsteren, en hij die vormlooze lichamen ziet opdoemen en ziet
hoe die dieren ‘die 't leven van honderden hadden vernietigd, nu voor hun eigen
zondig bestaan beefden’, dan ziet hij in hen niets anders dan een symbool van de
menschen, die hen hadden laten lijden. ‘Zoo is de mensch, dààr waar hij geleefd had
en geleden, daar zaten ze ook naast elkaar en vergaten hun haat en huilden te zamen,
de een oude goden aanroepend, de ander nieuwe, - allen even doof. O, had ik maar
al 't leelijke in deze wereld bij elkaar, zooals deze dieren in dit hol.’ En dan verbeeldt
hij zich dat dit werkelijk het geval is, stopt de opening van 't hol vol met droog hout
en takken, steekt dit in brand en verstikt zoo ‘al het leelijke dat hij daar te zamen
had’. En degenen die Jonas Lie's ‘Als 't ijzeren
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gordijn valt,’ gelezen hebben zullen aan die humana tragedia denken waar ze lezen:
‘En toen de muur ze allen tot staan bracht, kroop het eene dier boven op het andere,
tot dat 't onderste in 't bovenste beet, zoodat bijna alle, de wolf en de lynx en de vos
en de beer, alles in rook en bloed en brullend, huilden en trachtten weg te komen....
nog in hun laatsten doodssnik lagen ze met hun tanden in elkaars strot.’.... Zoo had
ook in ‘Sigurd Slembe’ de held in een bergkloof, waar hij ook voor de vervolging
van zijn medemenschen een schuilplaats had gezocht, al zijn goede gevoelens voelen
verstikken, - ik herinnerde hier reeds aan.
Voor het laatst komt hier het woeste in zijn natuur te voorschijn, weer heeft hij
allerlei visioenen, weer is 't hem alsof hij in de rivier, in 't dal, op heuvel of bergen
geslingerd wordt, maar
‘Toen viel er uit den hemel een woord...

de hemel wordt lijkbleek, terwijl alles wat hij zag beefde, de bergen barsten en zinken,
daarna een raaf-donkere nacht: maar een oneindige schare komt van de bergen
geheel de steunende aarde
baarde....

En dan ziet hij in een laatste visioen den Koning voor zich, den Heiligen Olav, vooraan het kruis, daarna de Skalden en de heerscharen daar achter:
De Skalden zongen:
Na 't wreede
onweer in het Westen
ziet gij Noreg's zon
in den opgang, - - -

en Arnljot valt op zijn aangezicht en zegt stil:
Was dat een droom die daar voorbij trok,
dan is die meer dan al ik beleefde;
maar was het Lèven...
beleven wil 'k dan ook dàt.
Olav Haraldszoon, Noreg's Koning,
Hij was het: - hèm zal ik kiezen.
Hij heeft meer dan eigen kracht,
een hooger doel dan ik kon bereiken.
Hèm moet ik vinden.’
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In de hierop volgende vier gezangen: ‘Olav's Zomerleger’, ‘In het Kamp’, ‘Des
Konings Bede’ en ‘Het leger ontwaakt’, die te zamen één geheel vormen, en die men
de derde akte van ons drama zou kunnen noemen, treedt Arnljot niet handelend op.
Wel is waar hooren wij over hem spreken, en als dit in tegenwoordigheid van den
Koning geschiedt, vergeet die alles en allen om zich heen, maar Arnljot zelf blijft
op den achtergrond.
‘Olav's Zomerleger’, geeft een beschrijving van den stoet, dien Arnljot in zijn
visioen gezien heeft, en hoe Olav zijn strijders door liefde aan zich wil binden, niet
door vrees. Als een zijner volgelingen hem den raad gegeven heeft de huizen te
verbranden van hen die tegen hem ten strijde zijn getrokken, antwoordt hij:
Zachtmoedig antwoordt de Koning:
't Land wil ik redden of ik val zelf nog moet het bloeien nà mij
voor and'ren...

en als drie honderd mannen hem hun hulp komen aanbieden, wijst hij ze af omdat
ze geen Christenen zijn.
Nu slaat het leger zijn tenten op, en twee mannen komen uit het bosch te voorschijn.
't Zijn Afrafaste en Gauta Tore, die vroeger onder Arnljot Gelline gestreden hebben,
en nu bij den Koning in dienst willen komen. Ook zij schijnen onder den invloed te
staan van dat zekere mysterieuse in Olav, dat ook Gelline aangetrokken heeft, hoewel het hem pas later tot den Koning zal brengen in den letterlijken zin. Als
symbool voor dien invloed, die van hem uitgaat op hen die met hem zijn, vinden wij
hier een paar malen gewag gemaakt van de kracht die er van zijn oogen uitgaat, van
zijn blik. Met dien blik houdt hij b.v. zijn eigen mannen in toom en ook Afrafaste
en Gauta Tore ‘voelden zijn sterken blik’. De Koning eischt dat zij zich zullen laten
doopen, wat zij eerst niet willen maar eindelijk geven ze toe. De bisschop verkondigt
de leer van Jezus.
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‘Ja, zeide Afrafaste ten slotte,
misschien versta ik dit niet zoo heel goed;
maar is 't waar dat er èèn leeft
die op zich wil nemen
al 't kwade dat ik heb gedaan, dan wil ik gaarne, wàar hij ook is,
mijn leven hem wijden en mijn trouw tot den dood...
Als ik mijn leven nu weer mag beginnen
dan zeg ik: voorwaar
te leven, te sterven is schoon.

Na den doop gingen ze trotsch weg, nu mochten ze voor den Koning vechten.
Nu is de grootsche ure gekomen, zegt de koning in 't volgende gezang, ‘des Konings
Bede’, waar op het kruis tegenover den hamer, 't geloof tegenover het tartend geweld
zal komen te staan, en 't offer tegenover hebzucht en macht. ‘Heere, gij ziet dat ik
tracht uw voetspoor te volgen,’.. maar al is zijn wil goed, met die halfwilde schare,
die hem volgt, is niet veel uit te richten. Velen volgen niet voor den Heer, maar voor
hem, den Koning: ‘Menigeen gelooft slechts in hem dien ze zien.’ En dat volk?
‘Heere, gij kent toch ons volk in zijn oudste geslachten,
Vergis ik mij wel als ik zeg: 't heeft heerlijke krachten?’

En zijn laatste woord is de wensch dat zijn zoon eens 't werk zal mogen opvatten
daar waar hij 't uit zijn handen moest geven:
Neem in uw boezem
wat ik straks wel zal moeten verlaten;
ach, laat mijn zoon eens beginnen
waar ik me zag ontglippen mijn taak.

't Volgende gezang heet eenigszins ten onrechte: ‘'t Leger ontwaakt’ in zoover als
die titel noodzakelijk moet doen vermoeden dat dit 't eenige of althans 't voornaamste
is wat er in behandeld wordt. In werkelijkheid zijn 's konings eerste woorden ‘Op,
mijn strijders, ten gebede’ enz. 't eenige wat aan dit ontwaken herinnert. Tormod, de
Skald, zingt het oude ‘Bjarkemaal’ voor de soldaten, dat bizonder geschikt was om
hun moed op te
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wekken, want het was een strijdlied, gedicht ter eere van Rolf Krake's dood en waarin
diens mannen werden opgewekt hun meester in zijn laatste ure bij te staan. Na de
mis gehoord en na gebiecht te hebben gaat 't leger op marsch en weldra ligt Stiklestad
voor hun oogen waar de Koning den vijand wil afwachten.
Hiermede zijn we aan het dertiende gezang gekomen, getiteld: ‘Arnljot komt’.
Men ziet het, in gezang 9-12 is Arnljot niet opgetreden, daarom heb ik dit gedeelte
zoo kort kunnen samenvatten.
Wij herkennen dadelijk wie daar op eens aankomt:
Door een zee van volk
heen naar 's Konings mannen
schreed een man met goudhelm
heel in een kolder gekleed,
recht loopt hij langzaam naar den Koning.
Speer in z'n hand met zilver beslagen
zwaard voor de zwaarste krachten
't schild rust tegen zijn schouder,
glinsterend van zilver zijn wapens,
Lichtend richt zijn oog zich naar den Koning.

Is er nog twijfel aan? Zoo hoor:
In 't geheele leger
reikte niemand tot zijn schouder;
op zagen ze met verwondering
allen deinsden terug...

wat we in bijna dezelfde woorden hiervoor bij de beschrijving van 't wintergeding
gehoord hebben. (blz. 379).
Arnljot heeft, zooals de koning glimlachend zegt, ‘genoeg van zijn eigen sterkte’
d.w.z. in plaats van alleen op zich zelf te vertrouwen wil hij nu in Jezus Christus
gelooven. - ‘Hij in wien gij gelooft, in Hem wil ik gelooven’ en de koning zelf wijdt
hem in de leer in over leven en dood.
Toen (in het zevende gezang) Arnljot de stem van den Trold gehoord had, had hij
hem ten slotte toegeroepen:
Hef mijn leven op naar de lichte heuvelhellingen
op duizenden vragen verwacht ik een antwoord...,
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nu lezen wij:
nu kreeg hij het antwoord te hooren
op alle zijn duizenden vragen,
opgeheven werd zijn leven
naar de lichte heuvelhellingen
lichtend in morgenverlangen.

En zoo als de koning hem heeft toegestaan, komt hij ‘voor den banier - foran merket’
- in de gelederen te staan, en:
Speer in z'n hand met zilver beslagen
zwaard voor de zwaarste krachten
't schild rust tegen zijn schouder
glinsterend van zilver zijn wapens,
Lichtend richt zijn oog zich op den vijand.

**
Traduttore, - traditore!
Wie, die zich ooit met de vertaling van zelfs den eenvoudigsten prozatekst heeft
beziggehouden, die niet zoo nu en dan gevoeld heeft hoe kleine schakeeringen ons
ontsnappen of eenvoudig niet weer te geven zijn. En wie die zich aan een stuk in
gebonden vorm gewaagd heeft, die niet weet hoe wanhopend de taak daar soms
gemaakt wordt door vorm-moeilijkheden van allerlei aard. Een van die moeilijkheden
die de vertaler uit het Noorsch moet trachten te overwinnen is het feit dat daar evenals
b.v. in het Engelsch de meervoudsvormen van 't werkwoord niet zooals in 't
Nederlandsch een lettergreep meer hebben dan 't enkelvoud, wat dus in den regel
alle mannelijke rijmen tot vrouwelijke zou maken, terwijl evenzoo buiten 't rijm, wij
op moeten passen de sterke eind-klankgroepen daardoor niet zwak te maken. Want
't ideaal van goed vertalen zal toch voor mijn lezer wel zijn door de woordenkeus
niet alleen maar ook door het rhythme het Nederlandsche publiek zooveel mogelijk
dezelfde indrukken te geven als de Noor gekregen heeft, bij 't lezen van 't origineel.
En wat dit voor een werk als het onderhavige beteekent, is duidelijk voor iemand
die maar met een enkelen blik het gedicht doorgezien heeft en een oogenblik de
aandacht
*
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geschonken heeft aan de buitengewone afwisseling van rhythme en de daarmee in 't
nauwste verband staande groote rol, die dat zelfde rhythme speelt voor den teweeg
te brengen indruk, d.w.z. voor de beteekenis en 't verstaan van het werk zelf.
Prachtig is nu bijvoorbeeld het effect van 't rhythme in de nu volgende twee laatste
gezangen vergeleken met dat van de vorige.
Hoor eens 't verschil van de reeds door mij geciteerde regels uit ‘des Konings
bede’ (blz. 396):
‘Herre du kjender vort folk fra dets inderste utspring;
feiler jeg vel naar jeg tror det har herlige kraefter?’

waar de geresigneerde stemming zoo fijn door het kalm vloeiende metrum is
weergegeven, met de citaten die hier nu zullen volgen. De katastrophe is nabij, - de
dichter bezingt den ‘Slag bij Stiklestad’ zelf. Men kan zich voorstellen hoe van alle
kanten zich woord en beeld aan hem opdringt, - de dichter staat voor een zware keus,
alles mag niet opgenomen worden, - wat wij te hooren krijgen zal dus, als hij zijn
kunst verstaat, ons dubbel moeten pakken, - wij kunnen nu niet meer verwachten dat
wij lange beschrijvingen zullen krijgen waar in sierlijken zwaai alles ons lepelsgewijze
langzaam wordt ingegoten, - neen, als mokerslagen valt de hamer hier aldoor op ons
hoofd, zooals in den slag zelf op dat van de strijders.
Luister eens naar 't begin:
Kongen ned sig satte
hirden omkring ham
ventet saa paa haeren
i ro.

Dat ‘i ro’ met de donkere vokaal geeft ons een schok, die zeker gewild is. Daarom
mogen wij niet letterlijk in 't Nederlandsch met rust of zoo iets zetten, - die dubbele
konsonant past daar ook niet. Misschien voldoet 't volgende:
De koning zette zich neder,
z'n mannen om hem heen,
wachtend' op het leger,
heel kalm.
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want de zacht doorklinkende lm schijnt mij 't beeld niet te storen. Wel is 't weer
jammer dat 't enklitische i hier door een wat zwaarder beklemtoond heel moet worden
weergegeven. Mocht iemand twijfelen aan de beteekenis van die zware vokaal, dan
moet hij die correspondeerende regels uit 't vervolg eens nagaan: eerst volgen ‘og
saa’ (saa met een vokaal uitgesproken die tusschen die in Eng. Lord en Ndl. zoo ligt)
i sol, mot Gud, de kom enz., waar wij een doffen hamerslag te hooren krijgen. Zeer
zelden een heldere vokaal als in mot lys, omkring, for taet. En overal met een groot
verschil van nadruk op de tweede lettergreep vergeleken met de eerste, behalve....
waar er maar één lettergreep is. Maar dáár is dan het slag-effekt natuurlijk des te
grooter:
Som ham hadde löftet
op av det tomme,
givet ham en eneste
dag.

of:
og der saa han Ingigerd
staa.

**
Lezers, die voor kwesties van metrum een goed oor en een goed geheugen hebben,
zullen zich kunnen herinneren hoe er niet zoo heel lang geleden in een Nederlandsch
tijdschrift een stuk heeft gestaan dat wat de vorm betreft met het onderhavige een
zekere overeenkomst vertoont. In de Juli-afl. van de Gids van 1903 n.l. kan men een
zeer doorwrocht en enthusiastisch opstel vinden van de hand van Prof. Boer over
Arne Garborg, waarin de schrijver een vergelijking maakt tusschen de Voluspa, een
van de Eddagedichten en Garborgs ‘I Helheim’1).
Ook met enkele trekken uit ons gedicht hebben mijn lezers daar kennis kunnen
maken, zoo komen daar als hier b.v. 't Naastrond, de Einherjar en Tor en andere
goden voor, maar ik wijs hier meer speciaal op het metrum. Als wij daar lezen:
*

1) Zie over hem ook Den Gulden Winckel, Nov. 1903 en Groot-Nederland, 1908: De
Taaltoestanden in Noorwegen.
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‘Het teeken gaat voor ons
met licht,
het kruis waar de heilige
hangt,’

dan zou dit zoo uit ons gedicht kunnen stammen. (Zie vooral hieronder, en blz. 400
voor een paar Noorsche voorbeelden.) Professor Boer geeft in eenige bizonderheden
aan hoeveel Garborg aan de Voluspa te danken heeft, ook wat den stijl betreft, maar
komt tot de conclusie dat Garborg dien stijl welke geheel zijn ‘individueel eigendom
is,’ onder den invloed van het volkslied ontwikkeld (heeft). Een onderzoek in hoever
Garborg hier onder den invloed van Björnson kan hebben gestaan ligt natuurlijk
geheel buiten mijn weg, maar ik wensch er hier reeds de aandacht op te vestigen,
eenigszins anticipeerend wel is waar, want de grootste punten van gelijkenis komen
pas later. Mijn lezers zullen nu zelf zich elementen kunnen verzamelen in wat volgt
voor de beantwoording van de vraag of Garborg niet gedeeltelijk op Björnson
teruggaat. Voor mij is het bevestigend antwoord niet twijfelachtig. Boer heeft alleen
aan Björnson's vertellingen gedacht, waarvan hij m.i. terecht zegt dat de afstand
tusschen die en de oude sages wat al te groot is. Ik wil alleen hier de opmerking aan
vast knoopen hoe ook Björnson's stijl aan de oude Noorsche epiek herinnert en hoe
hij dus ook wat de vorm betreft op zijn lands oudheid teruggaat, zonder daar nu
alweer verder op in te kunnen gaan.
***
Om nu weer tot het stuk terug te keeren, zooals men zelfs door de vertaling heen
zal kunnen merken, wordt de stijl nerveuzer en nerveuzer, - tot Björnson in het laatste
gezang als 't ware verademend, letterlijk mogen wij 't bijna opvatten: weer in langeren
adem, in langere regels vertelt wat er 's nachts daarna nog gebeurde: ‘Natten efter’.
De koning zette zich neder,
zijn mannen om hem heen,
wachtend op 't leger,
heel kalm.

Onze Eeuw. Jaargang 12

402
In den arm van een zijner getrouwen gezonken, valt hij in slaap en heeft groote, lichte
visioenen, des Heeren heirscharen die in de zon een brug bouwen van stralen die
zich naar God wenden en den Koning met zich medenemen.
Lucht-licht zich heffend
als door eigen verlangen
naar 't licht,
steeg met een stralenladder
hij op naar 't gewelf
het oneindige
naar God.
Der stralen getal werd grooter
en dat der eng'len,
hij hoorde 't gezang reeds
van God.
Vele, vele werelden
lieten zij achter zich,
voor bij de ruimte zij kwamen
om God.
En toen zij die ruimte zagen
toen was die grooter
dan al de werelden
daarvoor.
Het gezang werd stralen,
de stralen gezangen,
der werelden werelden klonken
om God.

Maar de vijand is nabij en des Konings visioenen worden afgebroken. Onder de
vijandelijke scharen herkent de Koning met smart vele oude vrienden, zelfs spreekt
hij hun toe, en wordt hij door andere zijner tegenstanders gehoond. De Koning stelt
de zijnen in slagorde:
Vooraan stond Arnljot
hoofdman der Jemters,
Afrafaste, Tore vlak
daarbij.

Een wilde vreugd grijpt Arnljot en de zijnen bij dit teeken van gunst:
Arnjlot zag men vooraan,
soms als een berg breed;
als uit een mist dook
hij op.
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't Zwaard in de rechterhand zwaait hij
een speer in de linker
om hem geschreeuw, en een heir op
de vlucht.
't Was voor 't eerst nu
dat hij vreugde gevoelde
en lachte bij wat
hij deed.

En 't is alsof hij naar 't hem omringende zonneveld op onzichtbare handen hooger
en hooger gedragen wordt,
tot, op den top, hij
glimlachend aanschouwde,
zacht als de dag,
een maagd.

Een oogenblik is 't alsof 't zien van Ingigerd hem in de war zal brengen, maar hij
weet zich te beheerschen en
....niets
zag hij dan den slag, dien
hij sloeg.
Hoorde ook niets meer
dan den kreet die op steeg
uit het zegevierende
heir.
Want op de vlucht sloeg
de vijand in verwarring,
de schrik sloeg ze alle
om 't hart.
Zie aan den hemelboog de
zon in 'n zee van bloed,
alles op aarde werd ook
tot bloed.
De bosschen, de velden
rivieren, ook 't zand werd,
als 't aangezicht der mannen,
tot bloed.
Bloed over de hoeven,
goudgele akkers,
de witte banier werd
tot bloed.
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Waarschuwend uit den hemel
Scheen dit hen te komen,
Koning Olavs God was
vertoornd.
Bevreesd vluchtten nu allen
weg naar 't bosch,
wilden daar zich verbergen
voor God.
Schrik dreef den eene
weg van den andren,
geen die herkende
zijn heir,
baande met slagen zijn weg
onder zijn magen
laffen sloegen dapp'ren
uit vrees.

De regels worden een tijd lang wat onregelmatiger:
Maar aan den boschrand
wachtt' er één hen, Tore Hond.
Met bovennatuurlijke krachten
de zijnen beheerschend,
zag hij de slaglinie
over de vlakte
kruipen als 'n slang
in de asch,
samen zich trekken
zich wenden, draaien
van elkaar af,
uit van zich spuwen
de ingewanden,
stortend verward zich
naar de bosschen
alle vluchtten naar
ginds.
De zon werd als zwart
ter zelfder tijd
middag werd bijna tot
herfstmiddernacht.
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't Vee liep naar huis,
de vogelen zwegen,
gingen te rust,
er was geen storm
er was geen windvlaag;
angstig stil
stond alles;
slechts moordde
de mensch.

Kort en krachtig als de regels zijn, komt er weldra weer meer golving en deining in
't metrum, dat daarna weer in woeste haast voort zal snellen:
En een wildheid
viel op Tore,
de goden streden der
menschheid strijd.
Oude goden
tegen de nieuwe,
oude tijden
dreigden de nieuwe,
Ragnarokr
of de hel
brachten het eind.
Tor en Odin
of wel Christus;
goden, godinnen
of wel engelen
stortten of werden
gestort,
strijdend,
in des ondergangs
gapende luchtruim Ginnunga-gap.
En wat streed
in Tore zelf
warrelde duizelend
door elkaar.
Wat hij dacht dat
moest hij uiten,
verschrikte allen
om zich heen.
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Hun strijd was het,
de strijd ook der goden.
Christus en Ymir
't Lam, de wolf Fenrir
de slang en de zonne
Loke en Satan
alles in rookende
vlammen van 't Lijkstrand.
Waanzin
wikkelde ze in
Berserker-woede.
Terug naar den strijd,
om 't hardst!
Onder ging de wereld
en zij daarbij,
dan maar vermoorden,
voor zij zelf zouden worden vermoord,
hier verging alles,
zelfs 's menschen roem.

Weer krijgen wij den strofenvorm:
's Konings mannen kwamen,
weinige waren er slechts,
stil stonden zij onder
het kruis.
Een waarschuwing van boven maakte
aan de ontmoeting een eind:
de hemel zelve zonk neer
als schild.
Allen zien op naar den koning
allen nu te gader,
de koning hief op nu tot teeken
het zwaard:
‘Voort, voort, Koningsmannen
Kruismannen, Kerstmannen!
klonk door de donkerte
als vuur.
Maar de Berserker-schare
wierpen, woedend als wolven,
zonder schild zich hen
te gemoet.
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vielen, maar anderen volgden
velden en werden geveld,
men sprong op de lijken als ging 't
ten dans.
baande zich een doodsweg,
vroeg niet om meer,
viel, maar altijd door kwamen
er meer.
's Konings reeds kleine schare werd
minder en minder;
en van die weinigen vielen er
te veel.
Arnljot altijd voorop,
verdedigt ze moedig
een elk die hem naderde
die viel;
maar te scherp kliefde hij
der strijdenden golven
werd van de zijnen gescheiden
ten slot.
Alleen, toren-hoog stak hij
boven de menigte uit,
als op 't Jemter geding
dien nacht.
Nu niet om boete te eischen
voor den dood van zijn vader,
niet om te winnen
zijn bruid.
Voor zich zelf niets wenschend
meer in de wereld,
niets dan te sneven
voor hem,
die hem had verheven
van uit het ledige,
die hem verleend had één
dag.
Zwaard in de rechterhand zwaait hij
speer in de linker,
terwijl als een god in 't bosch hij
daar stond.
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Om zich vaagt hij velen weg,
bouwt zich van lijken een muur
tot hij door speren gansch was
omringd.
En toen allen, allen hem
alleen omringden
toen al te sterk werd
't gedrang,
toen de spiesen zich vermeerden
maar de zwaarden hem niet deerden,
was 't als of dit alles
verdween.
als zag hij duizenden
om zich vergaard,
was 't als zonk er van schilden
een burg,
scheen 't hem dat een schare
suisde dwars door de lucht
en hief, staalblank,
hem op.
Schoone, witte schutsgodinnen
voelde hij dat hem omvatten
om weg hem te voeren
bevrijd.
Zingend en zalig
op naar 't zonneveld
en daar zag hij Ingigerd
staan.
*

**

Gevallen was Arnljot,
de arend der bergen,
maar op de vlakte gedood!
Warm werd van zijn veeren
hij daar beroofd,
vertreden, vertrapt.
Dat was 't einde
van geheel zijn levens
verlangende vlucht.
Zoo spreekt de sage:
Streven deed hij
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naar 't hoogste,
waar hij dàt zag,
gaf hij zich gansch.
Heviger werd nu steeds
de strijd gestreden
Berserkerwoede
brak als een storm
door alles heen.
Verlaten werd de boom
waar zij op steunden.
Dra viel Tore
Afrafaste
en al de hunnen
met de geheele
vaandelwacht.
Niemand kende zoo één
vòòr vandaag,
niemand zocht hem
sedert weder.
Slechts het lijk waarop
hij lag, bewees
dat hij eens had bestaan.
't Wetteloos bestaan
van een lang, lang leven
werd door de trouw van één uur
weer geboet.
De doopvont die de
Heiland hun reikte
vulden zij met hun eigen
warme bloed.
Daarin doken zij
daaruit stegen zij,
genade zoekende,
op.
De koning had achter den schildburg
tot nu toe gestreden,
nu liet hij dien openen
en sprak:
Volgt mij, alle vrienden,
de Heer zal voor de zijnen
de vaandelwacht vormen
vandaag.
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Toen de kring zich geopend,
stond, door één lichtstraal beschenen,
Olav met diepe duisternis om
zich heen.
Wie hij nu tegemoet trad,
week verbaasd van hem weg,
eerst verhief er geen enkel
zijn hand.
Torgeir van Kvistad
velde hij, zeggend:
weet ge 't nog? ik voorspelde
uw dood!
Olav, zoon van Arngrim
velde hij, zeggend:
Verkeerd was uw keuze
vandaag!
Tore Hond ook trof hij, 't zwaard drong niet door in diens toover-pels,
slechts de haren scheerde het
er af.
Gij Björn de Beer, sla gij dien.... Hond neer
op wien het zwaard had geen vat.
Björn sloeg er met den moker
op los.
Toch viel Tore Hond niet,
wachtte en rustte,
en stak toen zijn speer dwars door
den Beer:
Zoo slaan wij daarginds in Finmarken
Beren ter neer.
Dood voor 's koning voeten
viel Björn.
En met groote oogen zag hij nog eens
naar den koning op nu niet meer zwaarmoedig,
maar kalm.
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Daar viel ook de dichter Gissur
zanger van de gouden brauwen,
Torfinn aan zijn zijde,
die zong:
‘Van mijne liederen
gaf ik 't beste U, koning,
rood loopt 't over
uw naam.’
Daar werd nu Tormod
ter dood ook gewond;
want een lang-speer schoot in
zijn borst.
De pijl brak hij af van de punt
liet in de wond die zitten,
nog wil hij zijn eind niet zien komen
want ziet:
In gevaar was de koning,
naar hem toe snelt Tormod
baant nog met 't zwaard zich
een weg.
Uit 't gezicht verliest hij den koning
bloedend bang-sidderend
werkt zich Tormod
vooruit,
vond nu den Koning doodmoe
gesteund op een steen,
zag Tore hem geven
zijn wond,
zag dat Kalv van Egge
't zelfde ook had gedaan,
zag dat de koning glimlacht
en viel.
Toen riep hij ten hemel:
Is dit, Heere, uw wensch?
Wel, dan zal ik volgen,
ik ook.
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Toen greep hij met beide
zijn handen 't zwaard,
en valt, slaande vermoeid er
op los.
Even als hij vallen
alle des konings mannen,
zoo, met zijn broeders
ook Finn.
Allen, allen sloegen
vurig op den vijand
doodden, tot ook hun trof
dat lot.
Geheel verduistert de zon zich,
uit den hemel weent de nacht neer
waarin zich de aard' had
gehuld.
Nog was 't niet veel later
dan middag,
de strijders trilden zelf nu
van angst.
Hij, die de zege behaalde
stond als verslagen,
terwijl in den nacht hij staarde
met schrik.

**
Wij komen nu aan 't laatste gezang ‘Na den slag’.
Na den slag vindt Kalv Arnesson zijn zwager, Tore Hond, bij 't lijk van koning
Olav, die op dat van Arnljot ligt. 't Is geen groote eer voor den koning, zegt hij, dat
gij hem op een roover doet steunen. En beide schoppen Arnljot's lijk van onder den
koning weg.
*

Maar toen Arnljot op zijn rug viel
zagen zij zijn open oogen lachen
naar den hemel, 't was die lach
van 't laatst visioen dat hij
juist had gezien.
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Arnljot lacht, riep nu Kalv uit.
Met den arm om den koning, zeide Tore:
‘Misschien dat hij aan de goede zijde zich ziet.’
Zwijgend was Kalv gekomen
zwijgend ging hij zijn weg.

Misschien dat Arnljot nu ziet dat hij den waren weg gekozen en gevonden heeft, vrede heeft gevonden, dat is wel de rustige kalme noot, die ook 't metrum ons weer
aanwijst, waarop dit gedicht van kamp en strijden eindigen moet.
Want niet alléén dat Björnson in den tijd dat 't werk afgesloten werd een nog in
den schoot der niet zeer vrijzinnige Noorsche kerk staand Christen was, - afgezien
hiervan was de dichter in die jaren in een andere persoonlijke positie gekomen. Hij
had in de wereld wat rondgekeken, was o.a. in Rome artistiek gerijpt, en was, in zijn
land teruggekeerd, de eerste geweest aan wien 't Storting een vaste jaarlijksche som
schonk om hem zich geheel aan zijn literaire werkzaamheid te doen wijden. Dit kon
hem niet alleen voor den materieelen kant niet anders dan aangenaam zijn, en
beteekende voor hem een officieele erkenning maar, wat meer zegt, had slechts
kunnen geschieden omdat hij dus nu algemeen aangezien werd als een kracht van
de eerste sterkte. Zijn ‘Maria Stuart’ (1863) was in goede aarde gevallen, in 1865
volgde ‘De Jonggetrouwden’ het eerste van een reeks moderne drama's, die de groote
massa weer met hem in contact brachten, in één woord hij zou nu niet meer die zelfde
aanleiding hebben als bij den opzet van zijn Arnljot Gelline om zich van zijn volk
vervreemd te voelen, of althans op den weg der vervreemding.
Zoo weerspiegelt dan ook het einde van 't gedicht, de grondtoon daarvan, zijn
eigen stemming zooals wij die van den opzet en de hoofdidee gezien hebben. Maar,
tusschen einde en begin ligt 't midden, en bij de bespreking van een van de
merkwaardigste van de vijftien gezangen waaruit 't werk bestaat, heb ik er al op
gedoeld (blz. 392) dat er
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naar aanleiding van die stem, die uit de lucht komt vallen, nog een en ander te zeggen
valt over Björnson zelf.
Niet dadelijk was 't, zooals wel niemand verbazen zal, even glad gegaan sedert
den opzet van ons stuk in 1860. Een van de belangrijkste gedichten, die in Björnson's
heele werk te vinden zijn, moet hier wat nader beschouwd worden, het is een klein
gedicht, dat ik daarom gelukkig geheel mee kan deelen; 't heet:
Voor een moelijk oogenblik. (‘I en tung stund’).
Wees dankbaar voor 't gevaar als het maar tegen
al uw krachten op kan wegen.
Hoe grooter zaak
hoe zwaarder taak
maar des te schooner zege.
Laat uw vriend U in den steek,
als de staf een riet slechts bleek,
dan is 't alleen
omdat ge goed
kunt staan op eigen been.
Een elk dien Hij
alléén zijn doet
is God 't dichtst nabij.

Dit gedicht werd volgens mondelinge mededeeling van Björnson's biograaf, Chr.
Collin, geschreven in 1862 naar aanleiding van de niet al te vleiende ontvangst, die
Björnson's ‘Koning Sverre’ ten deel was gevallen. Dat was dus 't moeilijke oogenblik
en de krachten die hij had, beloofde hij zich zelf blijkbaar, zouden hem dus te pas
komen om te toonen dat hij op den rechten weg was, dat er werkelijk wat in hem zat
en dat zijn landgenooten ten onrechte hem nog niet genoeg waardeerden.
Maar hoe drukt Björnson dit uit? Men leze er toch vooral niet de gemeenplaats
uit: goddank dat mijn krachten tegen mijn taak opwegen. ‘Neen: Vaer glad naar faren
veier de kraefter som du eier,’ - dus: hoe heerlijk als wij maar in groot gevaar komen
naar proportie van de krachten die wij hebben. Dit is een zoo echt Björnsonsche
gedachte, of liever gevoel, dat ik hier er met den noodigen nadruk op wil wijzen,
vooral nu, zooals wij zien zullen, dit
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ook ten grondslag ligt aan het hier te behandelen centrale zesde gezang ‘In den
Noordzee-mist’, en daarmee aan 't geheele gedicht.
Björnson is zijn geheele leven een kracht-mensch geweest, die er een eer in stelde
zijn krachten te gebruiken en te toonen. En dit had hij van niemand vreemd.
Toen Björnson nog geen zes jaar oud was, vertelde hij in ‘Blakken’, was hij getuige
geweest hoe zijn vader een reus van een vent gewoon van de trappen had gesmeten,
die hem op zijn studeerkamer de les had meenen te kunnen komen lezen.
Karakteristiek vertelt Björnson van dien zelfden vader dat hij zijn beroep in de
parochie Kvikne in Romsdalen had aangenomen juist omdat de bevolking daar nog
zoo woest en wild was, - voor menig ander zou het geweest zijn dat hij het aannam
niettegenstaande dat feit. Is dit geen prachtige parallel met des dichters vreugde ‘als
't gevaar maar tegen zijn krachten op kan wegen’?
Die lust, die drang om zijn krachten te gebruiken, werd bij hem, zooals wij uit het
zooeven weergegeven gedichtje ook zagen, tot een zoeken naar ‘gevaren’, d.w. dus
z. naar een gelegenheid om zijn enorme krachten fysiek en moreel te kunnen
gebruiken. Er is in Björnson een element dat sterk aan de beroemde passage uit
Lessing's ‘Duplik’ herinnert, waar die zegt dat ‘Nicht die Wahrheit.... sondern die
aufrichtige Mühe.... hinter die Wahrheit zu kommen - macht den Wert des
Menschen.....’ En hij gaat voort: ‘Wenn Gott in seiner Rechten alle Wahrheit und in
seiner Linken den einzigen immer regen Trieb nach Wahrheit, obschon mit dem
Zusatze, mich immer und ewig zu irren, verschlossen hielte und spräche zu mir:
“Wähle”, ich fiele ihm mit Demut in seine Linke und sagte: Vater, gieb, die reine
Wahrheit ist ja doch für dich allein.’ Over de vraag hoe Björnson in zulk een geval
gekozen zou hebben is 't wel 't veiligst zich niet met al te groote zekerheid uit te
laten, 't punt van vergelijking tusschen die twee zoek ik dan ook in iets anders, en
wel juist in die liefde voor 't worden, 't ontstaan, 't groeien, in plaats van het zijn, het
afgemaakte, het geper-
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fectioneerde. Nergens blijkt dit duidelijker, sterker - en schooner - dan in een ander
klein gedichtje, waarvan ik 't waag hier ook een Nederlandsche vertaling af te drukken,
- ik bedoel het veel meer dan 't vorige bekende
‘Keuze’
Ik kies voor mij April.
Die doet het oude sneven
en brengt het nieuwe mede.
Dit geeft nu wel wat leven
doch 't beste is niet vrede,
maar wèl dat men iets wil.
April is 't meest mij waard,
de maand van stormend vagen,
glimlachend in zijn vlagen;
April, welks sluimerende krachten
een omkeer der natuur ons doen verwachten,
April, die ons den zomer baart.

Wat maakt dat ik hierop in dezen samenhang een groot gewicht durf leggen is 't feit
dat Björnson zelf eens in een gesprek erkende dat dit wel het gedicht was, waarin
zijn geheel ik zich als 't ware concentreerde. En wien, die hem gevolgd heeft zal dit
verbazen? Als men 't woord vrede maar niet al te letterlijk opvat en b.v. opponeeren
wil door te zeggen: ‘Neen, vrede, vrede met zich zelf, staat boven aan. Zonder die
is er niets’, wat op zich zelf natuurlijk volkomen waar is, maar hier niet te pas komt
omdat dit 't niet is wat de dichter bedoelde. Blijkbaar bedoelt hij, het tot een
eindresultaat komen, of liever gekomen zijn, 't zich neerleggen bij wat men U geeft,
dàt is 't beste niet, maar wèl iets willen, iets tot stand willen brengen, zelf de handen
uit de mouw steken, niet vrede hebben met 't geen anderen gedaan hebben, zelf
werken. Vandaar dat hij die maand kiest
‘fordi den stormer, fejer,
fordi den aevner eier’
fordi den kraefter vaelter,

maar met een kwalijk verborgen groote liefde, ik had bijna
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gezegd: vòòrliefde, voor den zomer voegt hij er toch aan toe: i den blir somren til.
Evenwel: zijn sympathie voor den zomer, hoe groot ook, onderdrukt hij en stelt
er April bòven in een dichterlijke boutade zou men kunnen zeggen, vanwege het
krachtproces van worden en groeien dat dien tijd kenmerkt.
Uit 's dichters jeugd en jongelingsjaren is 't door herinneringen van Sars en anderen
bekend geworden (Collin I, 99 en II, 9) dat Björnson een groote voorliefde voelde
voor Napoleon, wiens persoonlijkheid en lot groote overeenkomst had met Kong
Sverre, een van Björnson's helden uit dezen zelfden tijd. Byron, het aan Attila
toegeschreven woord ‘certaminis gaudia’ memoreerende, spreekt van ‘The triumph
and the vanity, the rapture of the strife, the earthquake cry of Victory’ die voor
Napoleon waren (‘to thee’) ‘the breath of life.’ Daar hebben wij een ander punt dus
van overeenkomst tusschen den dichter en dien anderen grooten strijder, - het genot
dat zij beiden hadden in strijd als zoodanig; een welbekend woord adapteerende,
zouden we kunnen zeggen: ‘la guerre pour la guerre’, ‘war for war's sake’.
Nu is het merkwaardig dat wij Björnson's held, Arnljot Gelline, in dat centrale
zesde gezang op eens zien aarzelen en (zie hiervoor blz. 391) op de woorden van
den onbekende hooren vragen:
Is het ten kamp
dat gij mij draagt....
naar een oneindigen kamp, zonder gevaar en geheel zonder doel?
liever val ik dan hier....

Arnljot is hier zooals men zich herinneren zal in zijn overgangsperiode van heiden
tot Christen. De smart van 't verlies van Ingigerd heeft hem deemoedig gemaakt en
hem in de rechte gemoedsstemming gebracht om overal naar een antwoord te zoeken
‘op die duizenden vragen, uit zijn smart, zijn ontbering, zijn wanhoop geboren’, een
antwoord dat hem pas naderhand gegeven wordt als hij zich door Olav heeft laten
doopen:
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Nu kreeg hij het antwoord te hooren
op alle zijn duizenden vragen
opgeheven werd zijn leven
naar de lichte heuvelhellingen
lichtend in morgenverlangen.

Maar geeft Arnljot hier aan die lokstem gehoor?
Neen. ‘Dwaze, zwijg’, klinkt de stem van Tor hem tegen en Arnljot wordt zooals
wij zagen gered door aan die stem gehoor te geven.
In 1852 was er te Kristiansand een Noorsche vertaling uitgekomen van een bundel
Duitsche preeken van een zekeren Ds. Hofacker, die een grooten invloed schijnt
gehad te hebben, niet alleen op een van Björnson's kleinere vertellingen, de Vader,
maar ook op zijn Arnljot Gelline. Daar ik dit werk niet in handen heb gehad, houd
ik mij hier geheel aan Collin's referaat (II, 604-612) en doe dit met des te meer
genoegen omdat deze schrijver hier beschouwingen over het karakter van diens
Christendom aan vastknoopt, die op 't hier opgeworpen probleem een scherp en
eigenaardig licht werpen: ‘Wat de jonge Björnson in Hofackers werk in de eerste
plaats vond, was een tegenwicht tegen de enorme eergierigheid en strijdlust die hij
voelde dat hem zelf zoozeer bezielde. Dit tegenwicht was 't zich overgeven aan God,
evenals dat van Arnljot aan Olav.’ En dan wijst Collin er op hoe het Christendom
van Björnson, evenals dat van den Deen Grundtvig, op oud-Germaansche
voorstellingen teruggaat, waar (zie blz. 378) tusschen den aardschen leider en den
Hemelheer niet alijd scherp gescheiden werd. ‘Wat Björnson tot het Christendom
van Grundtvig aantrok was 't als 't ware oud-germaansche sage-achtige karakter er
van. Er is zeker niet altijd de noodige nadruk op gelegd geworden, dat Grundtvig
althans grootendeels zijn christelijk geloof vernieuwde door naar dien grootschen
epischen vorm er van terug te gaan, waarin het aan Angelsaksen en Skandinaven
verkondigd was geworden, b.v. in de gedichten van Caedmon.... En juist dien vorm
van Christendom, de Godsverhouding, gelijk een verbond met een wereldlijk
heerscher....

Onze Eeuw. Jaargang 12

419
had Björnson in de Noorsche koningssages gevonden, nog vòòr hij Grundtvig
ontmoette.’
En als wij nu Arnljot daar zien aarzelen tusschen zijn wensch om in een zich aan
een ander overgeven vrede te vinden aan den eenen kant, en een sterk zijn, op eigen
kracht vertrouwen aan den anderen, dan geloof ik, dat wij niet te ver gaan als wij
hierachter Björnson zelf meenen te zien, die wel is waar eindigen zal met in de
Christelijke leerstellingsn zijn gading te blijven vinden, maar die toch nog wel iets
van den heiden in zich had. Want hier wordt Arnljot Gelline heen en weer geslingerd
tusschen zijn door de liefde voor Ingigerd ontstanen wensch naar vrede, en de stem
van Tor, die zijn laatste aarzeling overwint, of hij wel aan die ‘pleasure of the strife’
mag toegeven. Wat dààr zegeviert is niet 't zich aan een hoogeren wil overgeven,
maar een overmatig zelfvertrouwen. Hij, die begonnen was met te verwerpen dat
genot in den strijd als zoodanig, hij wordt pas gered als hij gehoor gegeven heeft aan
de stem van Tor, die juist dat strijdgenot zoo hoog hield. En dààr herkennen wij den
dichter, die zulk een karakteristieke troost vond, ‘Voor een moeilijk oogenblik’, en
die zich April koos voor zijn leven van strijd.
Björnson, die in den herfst van 1909 zoo ernstig ziek geworden was dat iedereen
meende dat 't einde gekomen was, Björnson ‘wilde niet sterven’, scheen het - ‘turde
ikke slutte’, zooals het in ons gedicht van Tormod heet - en pas 't voorjaar van 1910
zou hem zien verscheiden en wel in de laatste dagen van.... April.
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Er gaat een stille klacht onder de menschen dat het leven leelijker wordt, dat wij het
leven leelijker maken. Eigenaardig, toen omstreeks het midden der vorige eeuw de
moderne maatschappij dagelijks offerde voor den grootste aller goden, voor den
vooruitgang, kwam John Ruskin haar hartstochtelijk beschuldigen dat zij haren afgod
Moloch alles had geofferd, ook het beste wat ons nog op de oude aarde restte, wat
nog herinnerde aan het paradijs, de schoonheid. Sinds is de hartstochtstoon
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uit die beschuldiging weggestorven. Ook deze is er niet schooner op geworden, nu
wij ze minder als een beschuldiging dan als een zucht uiten, een zucht van doffe
berusting onder 't onvermijdelijke. We halen de schouders op: ‘wie kan 't helpen, dat
de wereld er niet mooier op wordt?’, doch in onzen glimlach weent de weemoed, dat
we heel goed weten hoe het komt, maar er machteloos tegenover staan.
Een huiselijk staaltje hiervan beleefde ik dezer dagen. Bij een herstelling aan eene
erg-oude woning bleken aan het houten plafond van een kamertje een paar
kinderbalkjes te ontbreken. Waren die nog te krijgen? Natuurlijk; de fabriek was in
de buurt, en spoedig wees de timmerman ze mij, met trots. Een lust, meneer, zoo
keurig-kant dit werk was. Op zijn aanwijzing tuurde ik er langs; inderdaad, alles
vlak, scherp, kant. Nu moest ik zoo'n ouden aartsvader eens bekijken, dan zou ik wat
anders beleven. Werkelijk moest ik er om lachen: de vlakken golvend als de zee, de
kanten dommelig, afbrokkelend. En op mijn stomme verbazing: ja, nu kon ik eens
het onderscheid zien; dat oude balkje was inlandsch eiken, vol kwasten en uit de
hand gezaagd; het nieuwe buitenlandsch eiken, misschien wel Gallicisch, en
fabriekswerk. Ik keek er nog eens langs: ja werkelijk, de oude lijn hobbelig en
kronkelend, als een heidepad; de nieuwe rechtlijnig, als rails. Daarop 't wonderlijkste,
de meest onverwachte toepassing: toen de balkjes aan de zoldering zaten waren ze
beide recht; maar het oude leefde, 't nieuwe was dood. De rechtlijnigheid van het
oude was levend, een lieve verrassing, bleek schoonheid; de rechtlijnigheid van het
nieuwe leek dood, strak, een wetsartikel, was leelijk. En het allervreemdste: dat oude
onherroepelijk voorbij, want, volgens den timmerman, was het inlandsche eiken vol
kwasten op, en zouden mij de tanden geen zeer meer doen, tegen dat het
nieuwgeplante rijp zou zijn, nog niet eens meegerekend dat, met het tegenwoordige
werkloon, die uit de hand gezaagde eiken niet te betalen zouden blijken.
Een typeerend staaltje. Want zoo ging de internatio-
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nale schaaf eener volmaakte techniek over alles. Over kleeding, gewoonten, taal,
politiek, wetenschap, godsdienst, gezichten zelfs - alles prachtig, maar de verrassing
was er uit, de schoonheid. Het leven werd even schoon als een wandeling langs
eindelooze rails. Het miste de behagelijke rust van het heidepaadje dat, altijd eender
en altijd anders, overal en nergens brengt. Het best bleek dit gemis aan het
on-evenwichtig gezoek naar schoonheid. Waartoe zoowel te rekenen viel de jacht
naar den ‘Uebermensch’ die ons zou redden uit het nivelleeringsproces, als de
vereenigingen voor instandhouding van bestaande schoonheid. Het nieuwste op dit
gebied is wel dat Parijs tegenwoordig heeft zijn médecins de la beauté en eene
association philanthropique pour l'amélioration de l'espèce humaine, die door
vereeniging van keuze-exemplaren ons een mooier menschenras wil schenken. Zielige
pogingen, die het nivelleeringsproces en de geldjacht geen oogenblik tegenhouden,
en ons alleen met fatale berusting doen glimlachen dat het leven er niet mooier op
wordt.
En toch - leven zonder schoonheid is geen leven. Daarom is de hartstochtelijke
vraag naar ònze schoonheid niet alleen een tijdverdrijf van leegloopers, die na hooger
idealen verloren te hebben, nu hiermede het leege leven inhoud willen geven.
Het is ook oneindig meer. Het is dikwijls meer een vaag vermoeden dan een helder
besef van de onvergelijkelijke beteekenis der schoonheid. Een duister besef vaak,
dat schoonheid niet is doel, maar vrucht des levens, minder aangeeft de waardij, dan
den waardemeter des levens - en dit niet het minst bij hen die met ophef beweren dat
schoonheid het éénige doel des levens is, dat zij alleen daaraan waarde geeft. Dus in
laatste instantie: hoewel schoonheid is niet de heerlijkheid-Gods-zelve, blijft zij
steeds afschijnsel van Gods heerlijkheid. Vandaar dat onze schoonheid een andere
is dan de Grieksche, omdat deze die is van het ongebroken leven, en onze schoonheid
die is van het Christelijke, die van het gebrokene, doch herstelde leven. Vandaar ook
dat onze schoonheid moei-
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lijker te bereiken is, en al moeilijker naarmate ons leven bewuster, dieper wordt evenwel ook dat zij die haar, trots dit alles, zoeken en benaderen veel méér zoeken
en benaderen dan schoonheid alléén, en van dat méérdere, al is het vaak stamelend,
moeten getuigen.
En hiermede ben ik beland bij L. van Deyssel's Elfden Bundel Verzamelde
Opstellen. Hij toch is zulk een hartstochtelijk zoeker naar schoonheid, en als zoodanig
een man van beteekenis voor ons allen. Ook een opgericht teeken onzes tijds. En ik
ben blij onlangs bij de bespreking van Uit het Dagboek van Frank Rozelaar (O.E.
1911 bl. 422-432) gewezen te hebben op het verkeerde de geestelijke dingen
enkel-aesthetisch en niet eerst ethisch te willen benaderen, omdat ik daardoor nu te
vrijer kan verzekeren dat, waar L. van Deyssel blijft op aesthetisch terrein, zijn
verschijning steeds een vreugde is. Ik sta dus niet stil bij het in dezen bundel
voorkomende stuk getiteld: De Weg naar Het Goede Leven, Ethisch-Mystische Varia,
omdat, hoe opmerkelijk het ook zij dat deze zoeker naar schoonheid, als magnetisch
getrokken wordt naar dat waarvan de schoonheid een duistere afstraling is, hij, gelijk
ik in de boven geciteerde bespreking trachtte aan te toonen, m.i. niet den eenigen
weg daartoe inslaat. Ook niet bij het tooneelspel in één bedrijf, getiteld Wederzien,
omdat mij dit wel knap, maar koud zonder atmosfeer schijnt, meer een in tooneelvorm
geschreven verhandeling over een collisie van plichten, dan een tooneel des levens.
Maar des te liever bij zijn reisindrukken en aanteekeningen over literatuur, want hier
blijkt deze schoonheidszoeker telkens een schoonheidsleeraar te zijn, wiens woord
iets van openbaring heeft, afdoende is, optreedt met gezag. Telkens, niet altijd. Soms
toch hebben die precieus-gedateerde aanteekeningen iets pueriels. Leest men bv. het
volgende:
MALLARMÉ.
P ó e s i e s . Bruxelles, Deman, 1899.
Het beste: l'Azur, blz. 37; Invloed Baudelaire, dan: l'Apparition, Renouveau,
Le Sonneur, nog te zien: Soupir. (218).
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dan komt men in de stemming een gelukkig wegblijvende aanteekening te verwachten
van bv. dezen inhoud: ‘Voor één kwartje twee werkelijke-goede, hoewel kleine
sigaren gekocht, waarbij de inderdaad zeer-beleefde magazijnbediende gratis eenige
inlichtingen omtrent de weersgesteldheid voegde’.
Moeten we dus, zal de herinnering aan vroegere bundels, bv. aan dien
over-schoonen negenden, den Rembrandtbundel, niet storend werken, van dezen
elfden al te veel afschrijven, het overblijvende heeft toch weer zijn altijdeigenaardige
bekoring. Met L. van Deyssel door Venetië te mogen wandelen is één verrassing.
Hij blijkt dan te beschikken over een apparaat zóó gevoelig voor schoonheid, zijn
inzicht is zóó scherp en veelomvattend, zijn woord voor bewondering en afkeuring
zóó zuiver en vast, dat we dankbaar worden voor zulk een gids. Waarom een
Renaissance-kerk, waar een Doge hoog op zijn paard te pronk staat, eigenlijk geen
kerk meer is, geen kerk meer kan zijn (bl. 23-27); waarom ons Holland, zelfs na
Italië zoo mooi is, ‘eene levende schoonheid, een eersterangs merkwaardigheid op
de wereld’ (bl. 39-44) het is zoo onweersprekelijk gezegd dat den lezer enkel bijblijft
instemming en dankbaarheid.
Merkwaardig ook schijnen mij, behalve natuurlijk als de hierboven afgewezene,
zijn aanteekeningen over literatuur. Bv. die welke na veel détail-onderzoek over het
werk van Goethe, pogen een daar boven uitgaand, een scherp-geformuleerd oordeel
daarover te geven. Dat dit oordeel zoo weinig afgerond, zoo heelemaal meer
impressionistisch dan dogmatisch en slechts hier en daar volkomen-zuiver is gevormd,
maakt het juist tot een aardig, geïmproviseerd college in aesthetika. Terwijl, waar
het den schrijver gelukt door en na zijn onderscheidend oordeel de synthese te
bereiken, hij soms inzicht geeft van blijvende waarde; als bv. dit over Stendhal en
Zola.
Histoire de la Peinture en Italie.
Ik ben zeer tegen den eigenlijken geest, ook van dit werk.
Het is contra.
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Men gevoelt aanhoudend dat het grootste element in de bewondering voor
de antieken en de mannen der Renaissance, de haat aan de tijdgenooten
is.
Stendhal was une âme non-conforme, maar niet zóó hoog in het
non-conforme dat het even mooi is als het hoogst conforme (bl. 230).
Vergelijk hierbij L.v. D's. afwijzing van Emerson's nonconformiteit, (bl. 212) als
‘individualistisch liberalisme’, als ‘niet mooi’, want: ‘het stelt het Conforme en het
Nonconforme geenszins op een hoog plan tegenover elkaâr’.
L a Te r r e .
Minder dan ‘l'Assommoir’ en ‘Nana’.
Over 't algemeen een inferieure kunst-soort, maar in die soort een zekere
taaye kracht. Beter dan ‘Le Rêve’.
Het maakt over 't geheel weinig indruk en is hier en daar zoo vervelend,
dat voortlezing moeilijk wordt.
Het is bijna onbegrijpelijk dat er in een land een zoo laag tijdperk kan zijn,
dat zulk werk voor groote kunst wordt aangezien’ (bl. 241).
Nu ligt natuurlijk de tegenwerping voor de hand hoe ik van blijvende waarde kan
noemen uitspraken als de laatste, die immers lijnrecht ingaat tegen vroegere van
dezen schrijver. Ieder toch weet dat juist hij in zijn eersten bundel La Terre uitermate
verheerlijkt als ‘een van die machtig-ontzachlijke kunstwerken zoo als de eeuwen,
met uitzetting hunner opperste krachten, ze bijna nooit neêrstooten’ (bl. 109). Maar
ik weet ook dat het prachtig kan zijn als iemand zich na jaren vierkant tegenspreekt
en leelijk als hij op zijn vijftigste jaar precies hetzelfde zegt als op zijn twintigste.
Want 's menschen levensgang gaat spiraalvormig naar twee richtingen. Die leeft
komt noodzakelijkerwijze telkens op een punt, diametraal staande tegen 't vroeger
ingenomene. Alleen de doode, de niet-levende blijft eeuwig op zijn standpunt. Het
is slechts de vraag of nu dit diametraal tegen 't vroegere ingenomen standpunt een
stap vooruit of terug is, in de goede richting of in de verkeerde. In de goede, zooals
hier, is van blijvende waarde, omdat het goede oordeel onverwoestbaar voortwerkt
ten goede. In de goede, zooals hier, geeft ook een groote verheugenis, omdat het
vooruitgang is, en niets zóo zeldzaam blijft.
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Vooruitgang nu wenschen en verwachten we van Rudolf Atele, die zijn sinds jaren
gepubliceerd werk nu voor 't eerst bijeenbundelt in Kleine Prozastukken. We
verwachten dien, omdat hier reeds gang aanwezig blijkt; wenschen dien, omdat die
gang nog te angstvallig, te omzichtigberekend, te precieus doet. Precieus toch is hèt
woord voor de zestien kleine schetsen, waarmede dit bundeltje opent. Hun scherp,
fijn lettertje - werden wellicht de matrijzen ervan met koninklijk gebaar vernietigd,
een waarborg dat aan dit keurwerk ook naar zijnen vorm verbleve zijn
onderscheidenheid voor eeuwig? - de taal, waarin ze zijn gebeiteld, neen dit is te
forsch, zijn geciseleerd, is beter; de schilderijtjes en krabbels waarmede de schrijver,
als een impressionistisch aquarellist, en verbetennauwgezet etser ons zijn
verbeeldingen voor oogen stelt, het is alles zuiver gezien, verbazend-knap werk,
maar op het kantje af te-precieus.
‘Hij moest na' de' muur en tegen de' muur en in de' muur.. Zoo stonden
wij, - stil.. De zon stond als een wiel in de bronzen lucht, die uit den einder
omhoog stond... Onze boot werd naar binnen gedauwd.. Gauw tegen
de-dijk op, met z'n handen en voeten.. en 't was net of-t-r nog 'n heeleboel
andere rooie jongetjes door 't dorre gras na' bove' wouwe'.. Toen kwam 'r
'n heel oud man de zee langs. Ik vroeg 'm den weg, en toen-ie voor mij
stond was 't of z'n gezicht van dun marmer was in mekaêr gezet, en of de
schellen van z'n oogen, rood beloopen, vanzelf zouden neêrvallen, voor
mij, op den grond. En onderwijl was 't 'n oogenblik dat nooit uit was en
de zee klokte klok-klok.. Hij probeerde ook, lief te doen, zooals een
verlegen ouwe heer tegen een jongetje.. 'R stonden dunne witte wolken in
de lucht, achter mekaêr, en 'r tusschen, te midden van de verwarde,
brokkelige pannendaken - de toren’ (bl. 22, 38, 40/1, 56, 77, 81/5).
Wie deze citaten, neen, niet leest, maar bekijkt, erkent dat hier een aandachtig arbeider
aan het werk is, die heel wat kan, behalve misschien vergeten wat hij kan. Die in
aristocratischen afkeer van goedkoop, onecht enthusiasme zuivere realiteit wil geven,
koel en schoon als wit marmer, maar te weinig weet dat ook realisme academisch
kan worden. Die bovendien zich zelf de taak schijnt opgelegd te hebben den strijd
tusschen onze schrijf- en spreektaal te beslechten, doch in zijn pijnlijk nauwkeurige
pogingen,
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in zijn bijna peuterige proefnemingen, niet altijd gelukkig is. Want wie begint nu
een zin met 'R inplaats van Er, terwijl het fijne verschil, waarom de weggelaten
vierdennaamvals ‘n’ soms door een apostrophe en dan door een verbindingsstreepje
wordt aangegeven, mij ontgaat. Maar bovenal erkent hij dat deze schrijver, onder
zijn gezoek naar juiste spelling en interpunctie, wordt verheugd door teekenachtige
vergelijkingen en invallen, die dit werk toch echte kunst doen blijven, zij het te
precieuze. Dit blijkt vooral uit den inhoud. Al deze schetsen zijn impressionistische
kiekjes, meest uit het jongensleven. Ongelooflijk scherp, vaak treffend juist, maar
te weinig atmosfeerig, en meest zoo hopeloos fragmentarisch, dat de ongeduldige
lezer ten slotte iets gaat mompelen van: kouwe drukte.
Niet zoo licht zal men dit zeggen van de negentien korte opstellen, door den
schrijver, evenals zijn geheele werkje, betiteld Kleine Prozastukken, een reeks fijn
gestileerde beschouwinkjes over geesteshoudingen, als aandacht, nuchterheid,
verbeelding, gevolgd door Meneer Serjanszoon, eene in den geest van dit werk zich
vermeiende, en in den toon ervan vriendelijk geschreven waardeering van Teirlinck's
kranig verhaal, en ten slotte door een Odyssee door Redenatiën, een
morgenontmoeting en wandeling van twee vrienden, die zich te buiten gaan aan
hoffelijke dialogen. Want, hoewel ook dit alles niet behoort tot wat men noemt lichte
lectuur, valt dit gemakkelijker te waardeeren, vooreerst omdat we hier niet vergast
worden op proeven van preciese spelling, en omdat we bij de behandeling dezer
abstracte onderwerpen vanzelf wat strakker taal verwachten. Wàt we dan echter hier
waardeeren, wil ons niet geheel duidelijk worden. Zeker, dit is aristocratische kunst,
voornaam-genoeg; toch niet te voornaam, levend boven haar stand? Jawel, dit alles
is niet-gewoon; doch alleen in den negatieven zin des woords, of ook in den positieven
van bovengewoon? Is het oorspronkelijk in den zin van persoonlijk, of slechts in
dien van literair-knap? Waarom maakt zijn kunst telkens den indruk van gekun-
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steldheid, zijn ernst dien van begrippenspel, zijn gedachte dien van intellectualistisch
vondstje? Als onze welwillende aandacht zoo vraagt, mist ze dus hier het
onvermijdelijke dat kunst onweersprekelijk maakt, mist ze de natuur, het leven zelf,
zonder welke ook de hoogste kunst namaak blijft. Trouwens de schrijver weet van
dit gevaar. Hij zegt zelf over den kunstenaar:
Met name in onze huidige cultuur meen ik eene gescheidenheid te
hebben waargenomen tusschen Geest en Daad, welke naar mijn vermoeden
de centrale oorzaak is der onharmonische gesteldheid waarin deze cultuur
vertoeft.. Subtieler dan voor de menigte begrijpelijk is zijn kunst en
gedachte in deze tijden, terwijl het actief leven, zooals dit zich bijvoorbeeld
in de politiek vertoont, hol en ontdaan schijnt van wat wezenlijk waarde
schenken kan aan de maatschappij’. (Odyssee bl. 40).
Ziehier, de schrijver passe dit op zijn kunst toe; subtiel, precies is ze genoeg. Zal
ze niet verdrogen en verdorren in gekunsteldheid, ze kome en brenge in aanraking
met het volle leven. Dit is de vooruitgang dien we van haar wenschen en verwachten.
Hoe zelden echter vooruitgang ons verheugt, blijkt te zeer uit zijn gemis, waar we
hem vast hoopten aan te treffen. Zoo bij twee nieuwe werken: Van 't Wondere Leven:
Hans Born door Nine Minnema, en Aan d' Overkant door Max van Ravestein. Want
dit zijn beide vervolgwerken. Zullen deze het goede van hun voorgangers hebben
behouden met uitzuivering van het gebrekkige? Hans Born is het vervolg van Hanna
Born, waarvan ik indertijd (O.E. 1911, bl. 113-116) trachtte aan te toonen, dat hier
‘een ouderwetsche romantiek hoogtij vierde, en zoo uitgelaten dat het pijnlijk werd
de jeugdevoluties van zulk een bedaagde matrone aan te zien’, terwijl met deze
uitgelaten verheerlijking van de ‘Freigeisterei der Leidenschaft’ de
sensueelaanvoelende taal en de uitsnikkende hartstochtelijkheid van dezen
artiesten-roman in volkomen overeenstemming was.
In Hans Born gaat het kalmer toe, en dit schijnt winst. De taal is minder zinnelijk,
hoewel nog verwijfd, geheel in dezen trant:
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‘Hij mocht nu niet scheppen iets anders, dan dat, waarvan droomde zijn
heele zijn.. er was veel, wat in hem werd tot moeheid, zoo gauw.’
Daarmede stemt overeen dat in dezen roman van ruim drie honderd bladzijden,
eenige vervluchtigende schimmen uitgezonderd, slechts één man voorkomt, de jonge
beeldhouwer Hans, de stamhouder van het fantastische, romantische artiestengeslacht
Born, ons bekend uit Hanna Born. Ook dat die vrouwen worden gewaardeerd naar
de vereering die ze al dan niet betoonen voor het heilige der heiligen, het atelier.
Wier vereering Hans noodig heeft voor zijn scheppen, zoodat Hans' liefde in alle eer
en deugd - of om in den toon van dezen roman te blijven: met de heiligheid van den
hartstocht - dwaalt van moeder naar dochter, en van de dochter naar een ander. En
hier blijken we met Hans Born niet uit de eenzijdige levensopvatting van Hanna
Born te zijn uitgekomen. Immers het spreekt vanzelf dat in dezen kunstenaarsroman
de kunst verheerlijkt wordt. Een glimlachje moge ook verontschuldigen dat hier
telkens sprake is van ‘de heilige klei, de gewijde klei’ (bl. 35, 117). Maar niet toe te
laten is dat aan die heilige klei iets heiligers wordt opgeofferd, nl. het menschenleven.
Kunst is schoon, is het naboetseeren van Gods schepping, die is afstraling zijner
heerlijkheid; maar schooner dan de schoonste kunst is het schoone leven. Wie het
schoone leven als materiaal verbruikt voor schoone kunst, werkt voor verlies. De
goedige Hans, die zoo trouw zorgt en werkt voor zijn moeder en zusjes, bemerkt het
wel niet eens dat hij die vrouwenlevens hopeloos ontreddert met zijn artiesten-liefde,
maar zijn goedig blind-zijn voor zijne dwaasheden maakt hem nog niet tot een waar
kunstenaar.
Natuurlijk, de vrouw blijft voor den kunstenaar een bron, niet dè bron, voor zijn
inspiratie; verlaagt hij ze tot materiaal om ten koste daarvan zijn kunst te scheppen,
zoo heeft hij zijn kunst altijd te duur gekocht, meest ook gesteriliseerd. En dat dit
hier in dezen kunstenaarsroman wordt - goedgepraat is te zwak, wordt verheerlijkt,
bewijst dat de eenzijdigheid, waaraan Hanna Born leed, wel wat
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rustiger, wat kalmer, maar ook hardnekkiger is geworden, en Hans Born dus geen
vooruitgang kan genoemd worden.
Van Aan d' Overkant geldt hetzelfde. Deze roman blijkt, ook in zijn uiterlijk, zoo'n
preciese herhaling van zijn voorganger, dat men, ze door elkaar lezende, in de war
kan komen of men nu bezig is aan Bij Ons of Aan d' Overkant. Dezelfde personen,
wat ouder niet anders geworden; ook in hun kinderen hunzelfde levensproblemen,
evenmin anders opgelost. Hetzelfde - dat kan dus verrukkelijk zijn. De zon, het jonge
groen, het dagelijksch brood, een lieve gewoonte, het herfstgoud - het is altijd heerlijk,
juist omdat de vervelende variatie er afblijft, omdat het altijd hetzelfde is, als het
menschenleven. Hetzelfde - dit kon echter ook onuitstaanbaar worden, als een dwaling
zich vastzet tot een overtuiging, een misverstand zich aandikt tot dogma.
Nu is het helaas niet twijfelachtig voor welk hetzelfde Aan d' Overkant ons plaatst.
Hier toch evenals Bij Ons (O.E. 1910 blz. 312-315) dezelfde knappe, sympathieke
teekening hoe het bij ons n.l. bij ons roomschen, toegaat. Weer de eerlijke erkenning
dat heel wat goed-roomschen tamelijk mondain en bekrompen door het leven
sukkelen, maar ook de warme verheerlijking van de superieure roomschen, die òf
geestelijke worden òf dien kant uit leven. Weer het diep tragische dat in gemengde
huwelijken roomsch en protestant elkaar niet begrijpen, en dit met den besten wil
niet kunnen. Aan mijn bezwaar echter dat Bij Ons niet kon voldoen, omdat tegenover
de sympathieke, innig-geloovige roomschen geen positief-geloovige protestanten
waren geteekend, is Aan d' Overkant tegemoet gekomen. Want dit begint met de
teekening der pastorie van dominee Weyers, gehuwd met de zuster van Louise, wier
huwelijk met den roomschen Alfred van Berne in Bij Ons is verteld. Een pastorie
natuurlijk vol kinderen en vol zorgen - maar met een atmosfeer, afschuwelijk. Meneer
de dominee blijkt een eigenwijze klomp ijs, ongelooflijk zelfzuchtig, alles-eischend
van zijn lieve, zachte vrouw en niets van zichzelven, terwijl wat zijn geloof heet
enkel zijn wat stellingen van rationalistischen huize. Geen wonder
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dat zijn theologie-studeerende zoon, het thuis zoozeer gemiste geloofsleven ‘aan d'
overkant’ ruimschoots en weldoend vindend, overloopt en roomsch wordt. Door
deze volkomen misteekening van het protestantisme verliest Aan d' Overkant de
waarde die Bij Ons nog had. Want deze boeken ontleenen niet hun beteekenis aan
woordkunst of natuurschildering, maar aan de daarin geteekende levensopvattingen
in actie, in casu roomsch contra protestantsch. Het roomsche is in beide zeer
sympathiek geteekend, in Bij Ons echter niet geflankeerd door een even sympathiek
protestantisme; in Aan d' Overkant echter nog eenzijdiger verheerlijkt door de
teekening eener pastorie, die daarvan een karikatuur is. Zoo krijgt deze roman het
onbeduidende van een roomschen tendenz-roman, vol bekeeringsgeschiedenissen
zonder psychologischen ondergrond. Waaruit we weer voor de zooveelste maal zien,
dat een schrijver, wien het gelukte een tamelijk welgeslaagd werk te schrijven, zich
gewoonlijk haast er een mislukt op te laten volgen.
Deze onaangename ervaring verschaft evenzoo André de Ridder's Filiep
Dingeman's Liefdeleven. Immers zijn vorig werk: Gesprekken met den Wijzen
Jongeling was niet onverdienstelijk. Die Wijze Jongeling, Allan Clenmoore, duke
of Largehay, reisde de wereld rond om zijn ziel internationaal te stemmen, en zich
te oefenen in fijnproeverige meesterschap over alle passies. Was het ook al niet
aangenaam met hem kennis te maken, het bleek in elk geval de moeite waard dezen
dandy, dezen dilettant eens nauwkeurig te bekijken, dit onzalig product van onzen
over-rijpen, over-bewusten tijd. (O.E. 1911 bl. 455-460). En luidde ons hoofdbezwaar
dat tegenover Allan's levensdilettantisme noch de man wien hij zijn beursche
levenswijsheid precieuselijk toereikt, noch de schrijver hun zelfstandigheid, hun
gezonde levensopvatting ook maar even toonden, dit bezwaar werd hoewel niet
weggenomen, toch eenigszins opgewogen door de schoone kunst, in dit werk te
genieten. Doch al dit belangwekkende vervalt, en het verkeerde overwoekert bij
Filiep Dingeman's
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Liefdeleven. Vooreerst, bleek het in zekeren zin interessant kennis te maken met
Allan Clenmoore, het is alleen vervelend in aanraking te komen met Filiep Dingemans,
die juister kan heeten meneer Dinges, en wiens Liefdeleven, enkel bestaat uit sexueele
neigingen, die met liefde, waardoor de mensch boven het dier uitstijgt, zoo goed als
niets te maken hebben. Daarbij is dit leven hoofdzakelijk in mislukten briefvorm
gegeven, houdt de schrijver zich absoluut buiten de kwestie, en wil hij het geheel
iets geven van een psychiatrisch relaas:
(we wilden ze eerst betitelen ‘Het dossier Filiep Dingemans... (waarna
volgen) de drie verscheiden wederwaardigheden van Filiep Dingemans,
die drie verschillende stadia van één-zelfde gevoel zijn, achtereenvolgens
een stadium van sensueele liefde, een stadium van sentimenteele liefde en
een stadium van ideëele liefde, alle drie besloten door 'n geweldige daad
van zelf-verzaking, van zelf-vernietiging, die we hier niet beoordeelen
willen maar die getrouw in de logiek van Filiep's wezen lag, en dus
verschoonbaar is - in onze oogen vooral, die heel dat klein menschelijk
bedrijfje zonder belang, met genade en toegevendheid, gadeslaan... (bl.
28).
Hooren we nu dat Filiep's ‘geweldige daad van zelf-vernietiging’ N.B. is zijn
huwelijk, en bemerken we hoe de toon van dit relaas tevergeefs tracht te bereiken
de wrange ironie van Allan Clenmoore, en heelemaal niet raakt aan de hoffelijke en
weemoedige ironie van Teirlinck's Mijnheer Serjanszoon, waarin m.i. André de
Ridder met een groot accomodatievermogen te veel zal gestudeerd hebben, dan blijkt
hoe Filiep Dingemans een mislukte poging moest worden om een banaal en
beschimmeld gegeven als het ongeregelde leven van een onbeduidenden meneer
Dinges te maken tot dragelijke kunst.
Het doet dan goed op te merken hoe de kunst telkens terugkeert tot die bronnen,
waaruit zij haar leven vernieuwt en versterkt, n.l. tot de natuur en de geschiedenis.
Daarvan getuigen: Semini's Kinderen van Rafaël Verhulst, en De Roo'-Rozen Serie,
waarvan no. 1 tot 4 ons brengen Larensche Dorpsvertellingen van Wally Moes, en
no. 8 en 9 Uit Belgisch Limburg door Lambrecht Lambrechts.
Semini's Kinderen is een drama in vijf bedrijven van
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den Vlaamschen dichter, reeds bekend o.a. door zijn drama Jezus de Nazarener. In
de opdracht Aan den heer Frans van Kuyck, Schepen van schoone kunsten van de
stad Antwerpen, zegt de schrijver er van:
‘Hoewel het een der donkerste en woeligste bladzijden uit de
geschiedenis van Antwerpen behandelt, wil dit werk strekken tot
naamhaftigheid en verheerlijking onzer stad.’
Hij wil dus doen wat Vondel deed met Gysbrecht van Aemstel, het inwijdingsstuk
‘van onzen nieuwen schouwburgh, (waarvan) het rijzen (was) gevordert door de
heeren Weesvaders, en inzonderheit door den yver des Raetsheeren Nikolaes van
Kampen, niet onbedreven in bouwkunst’, en welks kort begrip hij geeft in deze regels
tegen het slot van het stuk:
En Aemstels oude naem zal geenen lof ontbeeren;
Als uw naemhafte stadt haer' Schouburg open doet.

Niet al te wreed schijne deze herinnering voor den schrijver. Immers veel is ons
vreemd geworden in den Gysbrecht. Hij zelf een hollandsche uitgave van Vergilius'
pius Aeneas, gelijk de verwoesting en brand van Amsterdam een copie van die van
Troja. En dit opzettelijk, zooals Vondel in zijn voorspel zegt:
't Aeloude Troje wort herboren,
En gaet te gronde in 't gloeiende Amsterdam.
Ons Aemstel zal een Xanthus strecken,
Geverwt van bloet, de Kermerlantsche vlam,
Als 't Griexe vier, de daecken lecken.

Om den Engel Rafaël niet te vergeten, op ‘een paar swaanevluegels’ neerdalend om
een, blijkbaar na de uitkomst opgestelde, profetie te geven nog eerder dan om den
dichter aan een slot voor zijn drama te helpen.
Van dit ons thans zoo vreemde in Semini's Kinderen geen spoor. We voelen:
tusschen den Gysbrecht en dit drama ligt onze kennismaking met Shakespeare en
het realisme.
Daarentegen wel in dit drama veel historie, waarvan reeds Vondel zeide dat
daarmede: ‘d' aeloude dichters pooghden de gedichten den volcken smaeckelijck te
maken
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met zaecken te ververschen, die hunne vorsten en voorvaderen betroffen’. Hier zijn
de vorsten Alarik, burggraaf van Antwerpen, ondertrouwd met Ida van Zeeland, welk
huwelijk zijn op de regeering beluste moeder Walburgis op het sluiten tracht te
verhinderen, door Alarik een hem waanzinnigmakenden tooverdrank in te geven,
doch dat zijn bastaardbroeder Gunther toch doorzet. Vandaar strijd op leven en dood
tusschen Gunther en Walburgis. De voorvaderen zijn hier de Antwerpenaars uit de
twaalfde eeuw, aangevoerd door den voor Messias spelenden, anarchistischen ketter
Tanchelm, de Antwerpenaars hier Semini's kinderen geheeten, ja, de schrijver laat
vermoeden naar een godenbeeldje uit de tiende eeuw, dat Semini heet.
Het volk is dus hier hoofdpersoon, maar die hoofdpersoon heeft een naam dien
niemand, ook de schrijver niet, begrijpt. Dit teekent. Het volk doet hier alles - eerst
Alarik en Walburgis vermoorden, dan Gunther en Ida, die van het eerste oogenblik
elkaar liefhebben, kronen, eindelijk Gunther wegjagen, die, gelijk Gysbrecht, zijn
stad als balling moet verlaten. Maar het volk zien we niet. We hooren van geschreeuw,
geweld - de volksziel in actie zien we niet. Alles komt uit een mist en geschiedt in
nevel. Ook de conflicten, zoo ze er zijn. Want dat tusschen Walburgis' moederliefde
en heerschzucht missen we evenzeer, als dat tusschen 's volks trouw aan zijn
vorstengeslacht en zijn revolutiegeest. En waar ze aangeduid worden, als dat tusschen
Gunther's liefde voor zijn zachte vrouw Berdelinde en zijn liefde voor Ida, ze blijven
wazig. Ik schrijf dit toe aan de taal van dit drama. De handeling kan misschien pakken,
de taal doet het niet. De heerlijke reien van den Gysbrecht, die plechtige,
donker-fluweelen Vondeltaal, met haar wijdschen orgeltoon, dat klassieke, verheven
Hollandsch - neen dit Vlaamsch behoefde er niet aan te herinneren, het kon naar zijn
aard anders, realistischer zijn, maar het kon iets van die hoogte en diepte hebben.
Doch mist dit ten eenenmale; het is heel behoorlijk, maar te vlak. Daarom verwondert
de aanteekening aan het slot dat Semini's Kinderen be-
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kroond is door de stad Antwerpen met den eersten prijs in den Driejaarlijkschen
prijskamp voor tooneelletteren, en bekroond is door den Staat met de gouden medalje
en met den Driejaarlijkschen staatsprijs voor tooneelletteren. Intusschen verheugt
het dat een stad hare en een staat zijne kunstenaars zoo eert en aanmoedigt bij hun
onmisbaar werk, vooral, daar het nog wel voorkomt - ik zal maar niet zeggen wáár
- dat allen ‘die in hoogheid zijn gezeten’ zeldzaam eendrachtig zijn in het negeeren
van levende kunst.
Naast de historie blijft de natuur voor de kunst een bron, waaruit zij haar leven
vernieuwt en versterkt. Gelukkig dat zij tusschen beide niet heeft te kiezen, want zij
zijn haar even onmisbaar. Geeft toch de historie haar het gestileerde, volgroeide
leven, de natuur reikt haar het groeiende leven ter uitbeelding. Brengt de historie
haar maatstaf van goed en kwaad mede, de natuur, de altijdnieuwe, -verrassende,
-onbewuste wijst het oordeel als voorbarig af en vraagt goed- noch afkeuring, maar
liefdevolle belangstelling. Eischt de historie van haren kunstenaar naast de voor elke
kunst onmisbare objectiviteit ten slotte vooral subjectiviteit, de natuur verlangt van
haren uitbeelder, ook waar zijn subjectiviteit in onderwerpskeuze en woordkunst
direct en aldoor meespreekt, toch bij uitstek objectiviteit.
Volop natuur nu geven ons Wally Moes' Larensche Dorpsvertellingen en
Lambrecht Lambrechts' Uit Belgisch Limburg. En ze doen dit voortreffelijk, al deze
verhalen uit het boerenleven. Waartoe niet weinig meewerkt dat het leven van
roomsche boeren ons hier wordt uitgebeeld. Want hoe oprecht ook het roomsche van
deze menschen is, ik ben geneigd te zeggen omdat het zoo oprecht is, het roomsche
in hen staat naast hun natuurlijk leven. Het staat er mooi naast, als een leven van
plicht en gehoorzaamheid, dat zij, zonder het te onderzoeken of te betwijfelen, ineens
en getrouw aanvaarden als de onmisbare basis en bekroning van hun leven, doch wat
weinig inwerkt in hun natuurlijk leven, dat er gaaf naast staat. Het
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protestantsche, dat zooveel bewuster, zooveel innerlijker is, wordt daarom zoo zelden
volledig bereikt, en geeft, waar dit gelukt, een natuur door de wedergeboorte heen,
die boven de gewone natuur uitgaat. Anders gezegd: het roomsche is het éénmaal
gebrokene, het protestantsche is het voortdurend-gebrokene leven. De roomsche leeft
zijn natuurlijk naast zijn kerkelijk leven, als de twee polen daarvan; de protestant
leeft in voortdurenden strijd om door het geestelijke zijn natuurlijk leven te hervormen.
Vandaar dat het roomsche leven aesthetischer, het protestansche ethischer is; vandaar
dat het roomsche met zijn ongerepte natuur naast zijn massieve, objectieve
godsdienstigheid zoo aantrekkelijk is voor de kunst, die natuur wil geven.
Al het aantrekkelijke van deze natuur zien we in deze drie bundels der
Roo'-Roozen-Serie. Want Wally Moes geeft haar Larensche Dorpsvertellingen in
twee bundels, waarvan ieder vier verhalen bevat. Natuurlijk kunnen we hier die acht
vertellingen niet afzonderlijk bespreken. Dit volsta: we zien duidelijk, en zien hoe
vreemd en vol wonderen het gewone leven toch is. Dit bereikt de schrijfster door
ons menschen te laten zien, menschen met hun wondere gebreken en nog wonderlijker
deugden, menschen met de hen typeerende détails en omgeving zóó zonder aarzeling,
zóó atmosfeerig geteekend, dat we ervoor stilstaan als voor een stukje natuur. Ze
bereikt dit vooral door haar eenvoud. Vertelt gewoon-weg, vertelt maar, omdat ze
het weet. Haar taal is niet bizonder van rhythme of woordkunst, toch zuiver en goed
omdat ze volkomen past bij deze natuurlijke vertellingen. En ze kan dit alles zoo
kalm vertellen, omdat zij rustig is, achter haar werk wegschuilt, en als haar
persoonlijkheid er door heen schemert, deze ons aanziet met een glimlach, die van
berusting en zachte ironie over het levensleed spreekt. Zoo bv. waar ze ons teekent
het gezin van het doodarme klokkenmakertje Roel Drup:
‘De zes kleine kinderen zagen er dan ook altijd uit, alsof water op z'n
minst zoo duur als champagne was, alsof alle bandjes in huis
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overeengekomen waren altijd los te gaan, en alsof er heel wat meer
knoopsgaten in de wereld zijn dan knoopen. Men verwonderde zich als
men het vuile troepje zag, hoe die vodden van kleertjes aan de lijfjes bleven
hangen. Maar de kinderen waren, evenals vader en moeder, vroolijk en
welgemoed.
Toch was de armoede groot bij Roel Drup, en de twee gulden kostgeld
van Sijmen Stroop vertegenwoordigden een groot deel van het wekelijksch
inkomen: want groote rekeningen kon Roel voor zijn klanten niet schrijven,
daar was het werk niet naar. En het weinige, dat hij vroeg, kwam lang niet
vlot binnen: daar waren de klanten weer niet naar’ (II bl. 134).
Zoo zonder omwegen, direct op den man af vertelt ze van al die boeren en
ambachtslui. Ze kent hen door en door - en ze kent hen vooral als vrouw.
Want hoe scherp ze ook opmerkt en weergeeft, hoe objectief ze uitbeeldt, geen
oogenblik twijfelen we er aan of het is een zij die spreekt. Een beschaafde vrouw,
die ook waar ze ruwe ellende en zwaren strijd moet teekenen, dit doet met de hand
eener vrouw, die ‘heelende handen’ heeft. Geen groote kunst, wel echte,
echt-vrouwelijke kunst. Het is te hopen, dat zij zich-zelve gelijk blijft. Want niet
alleen heeft zij ons reeds in deze Larensche Dorpsvertellingen een nieuw stuk natuur
en natuurlijke menschen geteekend, maar dit zóó gedaan, dat deze bundels een belofte
zijn van nog meer zulke eenvoudig-goede kunst.
Heel ander werk is dat van Lambrecht Lambrechts, vooral niet minder. De acht
schetsen van zijn bundeltje Uit Belgisch Limburg, die hij m.i. ten onrechte novellen
noemt, herinneren ons voortdurend dat we hier op weg zijn naar Vlaanderen. Het
wemelt van woorden als: ‘wegeltjes, trekken op (voor: gelijken), prakkezenteren,
dompelaar, deugd doen, zoppig, huizeken’, ons bekend uit onze Vlaamsche lectuur.
Daarvan komt het echter niet dat deze kunst ons forscher aandoet, dan die der
Larensche Dorpsvertellingen. Dit komt wel degelijk, omdat ze forscher is,
mannelijker, intenser en ook fantastischer. Hoe forsch is bv. in De Heidebrand, waar
we een reeds genaturaliseerden, Pruisischen landlooper met eigen levensgevaar een
oud man uit den brand zien redden, de
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onuitroeibare volkshaat tegen den Pruis geteekend! Hoe fijn gevoeld in Adeste de
ontnuchtering geschilderd van kunstminnende Brusselaars, die naar Limburg komen
om daar den befaamden Gregoriaanschen kerkzang te hooren, en dan onthaald worden
op een onchristelijk concert, dat tracht: ‘den tempel in een loeiend kermisplein te
herscheppen’. Fijngevoeld, maar ook fantastisch, als deze kunstlievenden op hun
nachtelijke wandeling naar de Kerstmis de ster van Bethlehem zien, en de engelen
hooren; voor ons te fantastisch. Natuurlijk niet, omdat ze die zien en hooren. Ook
onze te zeer vergeten Revius zingt in zijn Harder-Liet:
Want doe ick gister-avont laet
Sach een daechschen dageraet
Mij omvangen, De gesangen
Van des Hemels rey
Gaven mij tot u het geley.
Condigen hoord' ick op dat pas
Dat de Heer geboren was.
En wanneer ick, Sach soo deerlick
Liggen uwe lee'kens teer
Keerdy u oochgens tot mij weer.

Dus ook bij Revius het zalige heden, waardoor het religieuse alleen het accent der
waarheid krijgt. Maar bij Lambrechts wordt dit zalige heden zóó fantastisch dat het
lang niet haalt bij Revius' nuchter, en daarom zoo geestelijk ‘gister-avont laet’, en
het meer aandoet als spookachtig visioen, dan als hoogere werkelijkheid. Doch waar
Lambrechts zich houdt aan de gewone werkelijkheid, als in dat scherpgeteekende
geschiedenisje van een jongen spreeuw: Het Liedje van den Smid, of als in de
gezellig-vroolijke smulpartij van Boetweitkoeken geeft hij voortreffelijk werk. Dat
wel niet de hoogte en diepte bereikt van dat van Stijn Streuvels, maar er toch uit de
verte aan herinnert. En dit zegt reeds niet weinig.
Putten uit beide bronnen gelijkelijk n.l., historie en natuur, zoo geliefd bij de oudere
romantiek, is nog bij de neo-romantici een welbeproefd middel tot het scheppen van
zuivere schoonheid. En onder hen nam, zij het dan
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niet de eerste plaats, een eereplaats in Adriaan van Oordt, wiens Nagelaten Werk wij
hier vermelden. Want het nader bespreken zou de schoone daad van piëteit, die deze
uitgave is, niet bevorderen. Immers niet deze bundel van schetsen en eerste aanvangen
van grooter werk, maar de middeleeuwsche roman Warhold is het werk waardoor
Adriaan van Oordt's naam onder ons blijft leven. Waaraan intusschen Nagelaten
Werk wel telkens herinnert, èn door dat liefdevolle zich verdiepen in de historie èn
in de natuur, dat niet kon rusten vóór het in de dingen het leven bespeurd en voor
dat leven het eenig-juiste woord gevonden had. Van beide een enkel voorbeeld.
Hoe prachtig is in Een Benedictijner Abdijkerk, en dat door een van-huis-uit
protestant als den schrijver, niet slechts gezien het schoone gebaar van den roomschen
dienst, maar ook gezien waarom dit gebaar zoo móést zijn, als bv. in dit trekje:
‘in hun welbeproefde weten hoe te handelen gingen en kwamen diakenen
en misdienaars beslist en toch lankmoediglijk, als waren zij bevreesd door
een persoonlijk doen het wonder van 't Heilige Mysterie te verbreken’ (bl.
5).
En hoe bezield is de ‘onbezielde’ natuur voor iemand, die op deze wijze, en dit
voortdurend, over haar schrijft:
‘Zoo zie ik den weg weer opgaan, hooger en hooger in een geestdriftige
stijging, en als hij op sprong staat zich over te geven aan den val der
gindsche daling, glimt hij in de zon als een lint van gele japansche zijde’
(bl. 33).
Dit verklaart tegelijk voor ieder, die ons goede land ook maar een weinig kent,
dat Adriaan van Oordt niet populair was. Hij had zijn trouwe vereerders - maar nog
meer waren zij, die hem, als ‘een moeilijk schrijver’ met eerbiedig gebaar ontliepen.
En dan is ons lieve land voor den kunstenaar, die niets heeft dan zijn kunst, wel eens
bar stiefmoederlijk. Adriaan van Oordt heeft dit ruimschoots ondervonden - en toch
geen knieval gedaan voor populariteit of valschen smaak. Tot den einde is hij gebleven
de eenvoudig-nobele, die hij van nature was. Omdat hij zelf zich de grootste
opofferingen getroostte om kunste-
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naar te worden en te blijven, dacht hij wellicht dat de lezer ook wel eenige opoffering
van zichzelven zou vergen om tot zijn kunst te komen. Misschien dacht hij het ook
niet. Want er was niets opzettelijks in hem, en dit verzoende ook grootendeels met
hem, welke in zijn kunst iets misten. Zijn ongelooflijk eenvoudig optreden was echt
de openbaring van een eenvoudig hart, en deed nooit vergeten, neen herinnerde er
juist aan dat deze eenvoudige was een aristocraat naar den geest, schepper van
aristocratische kunst. Betrekkelijk jong is hij aan onze literatuur ontvallen. Vondel
wist het reeds:
De schoonste bloemen bloeyen 't kortst.
Ave, pia anima!
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Economische kroniek.
(Een Regeerings-onderzoek van ziekenfondsen.)
't Gaat wel eigenaardig met de voorbereiding van onze sociale wetgeving. Nadat
Minister Talma reeds sedert lang zijn ontwerp-Bakkerswet bij de Tweede Kamer
had ingediend, werd in dezen tak van het Parlement de wensch geuit dat in de wet
ook bepalingen omtrent den arbeidsduur der gezellen zouden worden opgenomen
en de Minister vond daarin aanleiding om een onderzoek te doen instellen naar de
arbeidsvoorwaarden in het bakkersbedrijf, - een onderzoek dat ook licht wierp op de
mate waarin, de wijze waarop de nachtarbeid werd verricht, voor welks afschaffing
de Regeering echter reeds lang van te voren heel een wettelijke regeling had gereed
gemaakt! Men ziet het: ‘voorbereiding’ kan men een dergelijk onderzoek eigenlijk
volstrekt niet noemen. De wettelijke regeling wordt ontworpen op den grondslag van
de vele of weinige, al of niet betrouwbare gegevens, waarover de Regeering beschikt
op het oogenblik, waarop zij tot de samenstelling van de wettelijke bepalingen
overgaat. Is er dan later eenige gelegenheid om eens na te gaan welke de feitelijke
toestanden zijn, waarvoor inmiddels een stel van bindende voorschriften is uitgedacht,
- welnu, dan is er immers niets tegen om zich op de hoogte te stellen van den
eigenlijken stand der materie...!
‘Une fois n'est pas coutume’, kan men zeggen. Doch precies hetzelfde heeft men
nu weer met de wettelijke regeling der ziekteverzekering zien gebeuren. Het is
misschien niet overbodig hier met een enkel woord den gang van zaken in herinnering
te brengen. De twee ontwerpen ‘tot regeling der arbeiders-ziekteverzekering’ kwamen
bij de Tweede Kamer in onder dagteekening van 18 Juli 1910. In de toelichting vond
men slechts enkele povere gegevens over den stand van het ziekteverzekeringswezen
in Nederland. Gezegd werd dat ‘de vele inrichtingen, die vooral bij groote
ondernemingen ten behoeve van het aan de onderneming verbonden
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personeel worden in het leven geroepen’ voor den arbeider geen vergoeding zijn
tegenover het feit dat in de hedendaagsche samenleving de verhouding tusschen hem
en den werkgever een geheel andere en de persoonlijke band veel losser dan voorheen
is geworden. ‘De behoefte aan [wettelijke] voorziening’ - zoo werd voorts gezegd ‘wordt eindelijk aangetoond, zoowel door de pogingen van de betrokkenen,
liefdadigheidsvereenigingen, enz. om in dezen hulp te verleenen, als door de
onvoldoendheid dier pogingen. Talrijke ondersteunings- en ziekenfondsen bewijzen,
dat de tot arbeiden ongeschikt geworden arbeider behoefte heeft aan steun, doch
slagen er slechts in beperkte mate in dien steun te verleenen.’
Het is waarlijk duidelijk genoeg dat men bij een schildering als deze van wat er
op dit gebied wordt gevonden, zwemt in de vaagheden. De Regeering had wel zoo
iets gehoord van ‘pogingen van de betrokkenen’, ook van ‘liefdadigheidsvereenigingen
enz.’ Zelfs wist zij dat er ‘talrijke ondersteunings- en ziekenfondsen’ bestaan en dat
deze ‘slechts in beperkte mate’ in haar doel slagen. Verderop in de M.v.T. onthulde
zij nog meer van haar inzicht in het fondsenwezen. Er bestaan, zoo vertelde zij,
‘zoogenaamde ondersteuningsfondsen’, die een veel geringere ontwikkeling te zien
geven dan de eigenlijke ziekenfondsen, welke geneeskundige behandeling bezorgen.
Toch zijn ook die ondersteuningsfondsen ‘nuttige, vaak uit eigen krachtsinspanning
van belanghebbenden voortgekomen instellingen’, - een compliment van de Regeering
aan deze organisaties, hetwelk slechts diende als inleiding om te betoogen dat er
gewichtige gronden moesten zijn om die organisaties overbodig te maken (gelijk de
wettelijke regeling doen zou). De andere, de ‘eigenlijke ziekenfondsen’, zou men
laten bestaan; er is immers ten onzent een ‘krachtige ontwikkeling van het
ziekenfondswezen’ en deze ontwikkeling zou de wetgever bevorderen, n.l. door het
voortbestaan van die fondsen aan de voor ‘erkenning’ gestelde eischen te binden.
Die erkenning zou dan ook noodig zijn (aldus de M.v.T. bij art. 92 der Ziektewet)
voor de ‘zoogenaamde ondernemingsfondsen’. Natuurlijk, zoo redeneert hier de
Regeering, het is wel jammer dat, wanneer er op een plaats enkele groote
ondernemingen zijn met eigen fondsen, arbeiders van andere kleine ondernemingen
daarin niet worden opgenomen; ook wordt tegen die fondsen wel aangevoerd ‘de
overwegende invloed van den werkgever, en diens belang bij het uitsluitend in dienst
hebben van zeer gezonde arbeiders’, maar daartegenover valt te wijzen ‘op de
uitstekende werking van verschillende aan groote onder-
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nemingen thans reeds verbonden fondsen’ en het zou ook niet in het belang der
verzekerden zijn zulke instellingen onmogelijk te maken. ‘Er is geen voldoende reden
om een vorm, die getoond heeft zulke goede diensten bij de ziekteverzekering te
kunnen bewijzen, op te heffen.’ Mogelijke bezwaren zullen goeddeels door den eisch
der erkenning vervallen...
Men vindt in het bovenstaande alles (of nagenoeg alles) wat in haar toelichting
tot de regeling der arbeiders-ziekteverzekering de Regeering over den bestaanden
toestand wist mede te deelen, - men mag wel zeggen: wat zij daarvan wist. Zelve
oordeelde zij klaarblijkelijk dat dit weinige genoeg was om op den grondslag van
deze wetenschap haar ontwerp tot regeling samen te stellen. En in zekeren zin had
de Regeering daarin van haar standpunt wellicht het gelijk aan hare zijde. Immers:
de fondsen, die ziekengeld uitkeeren, maakte zij overbodig, schafte zij af Nu, dan
behoeft men daarover ook niet langer te praten. De fondsen, die voor geneeskundige
behandeling zorgen, wilde zij behouden (ontwikkelen zelfs!), maar zij stelde daarbij
zekere eischen voor erkenning en bij het stellen van die eischen had zij ook niet
noodig te weten hoe nu eigenlijk dergelijke fondsen zijn ingericht, want zij was er
volstrekt niet op uit om daarbij alweer aan het reeds bestaande aansluiting te zoeken,
zich aan de praktijk aan te passen. Neen, zij decreteerde ‘ex cathedra’ hoe een
behoorlijk ziekenfonds moet zijn ingericht en daarvoor is immers kennis van bestaande
inrichtingen onnoodig?
Het spreekt van zelf dat eene Regeering, die bij de regeling der
arbeiders-ziekteverzekering een ander standpunt inneemt, ook geheel anders zal
oordeelen over de wenschelijkheid, ja noodzakelijkheid der kennis van het bestaande.
Wanneer men - gelijk in andere landen van Europa gedaan is en gedaan wordt - van
overheidswege streeft niet naar het overbodig maken, doch naar de ontwikkeling van
‘nuttige, vaak uit eigen krachtsinspanning van belanghebbenden voortgekomen
instellingen’; wanneer de Regeering het zich tot plicht rekent de zelfwerkzaamheid
der organen van het maatschappelijk leven door leiding, steun en aanmoediging te
beteren en te sterken; dan zal zij de kennis van wat er is beschouwen als het onmisbaar
fundement voor beantwoording van de vraag wat er komen moet.
Intusschen, deze Nederlandsche Regeering meende nu eenmaal de
arbeiders-ziekteverzekering het best te regelen door de ziekengeld-uitkeering op te
dragen aan ‘Raden van Arbeid’, waarin
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weliswaar werkgevers en arbeiders geacht zouden worden de belanghebbenden en
bij de zaak betrokkenen te vertegenwoordigen, doch waarin noodwendig het
zwaartepunt der voorziening zou liggen bij den ambtelijken voorzitter, zijnde een
agent der Rijksverzekeringsbank of een andere functionaris; - en door de
geneeskundige behandeling over te laten aan ziekenfondsen, welke zouden voldoen
aan door den wetgever gestelde eischen.
Aldus was de opzet der regeling. Echter herinnert men zich dat bij de behandeling
der ‘vraagpunten’ in zake de wettelijke ziekteverzekering de Tweede Kamer (Juni
1911) aan Minister Talma zoowaar de verklaring wist te ontlokken, dat hij eene
wijziging van zijne wetsvoordracht zou ontwerpen, waardoor het bestaan der
(ziekengeld uitkeerende) bijzondere kassen ‘niet onmogelijk’ werd gemaakt1). Na
eene aanvankelijke wijziging verscheen een ‘nadere wijziging’ (Aug. '11), waarin
dan erkende bijzondere kassen werden... toegelaten?... nu ja, de Minister had immers
gezegd dat hij haar bestaan niet onmogelijk maken zou!
Maar wanneer dan nu deze kassen op den door den wetgever bepaalden voet en
bij zijne gratie mochten blijven werken, was dan nu eenige meerdere kennis dan
waarvan oorspronkelijk de ‘toelichting’ blijk gaf, nuttig of noodig voor de
samenstelling van de regelen, waaraan die kassen zouden worden gebonden?
Waarschijnlijk heeft de Minister overwogen dat hij die meerdere kennis wel ontberen
kon. En - alweer - misschien van zijn standpunt terecht. Want bij de samenstelling
van die regelen werd immers in het geheel niet de vraag geopperd: hoe thans dergelijke
kassen werken en hoe dus de te ontwerpen regeling in het kader van het bestaande
zich voegen zou. De ontworpen regeling kent een minimum-bevoegdheid aan
bijzondere organisaties toe, duldt ze alleen als bloed- en krachtlooze lichamen naast,
neen onder den Raad van Arbeid! Nu, wat doet het er dan toe op wat voet zulke
organisaties zich thans hebben believen in te richten. De eenige eisch was: haar
voortbestaan niet onmogelijk te maken en daaraan voldeed immers ook een regeling
die - zonder met het bestaande rekening te houden - de bijzondere instellingen met
handen en voeten aan de wet bond!
Zoo dan stond de zaak der ‘voorbereiding’ van deze groote sociale wet. Doch ziet,
thans - April 1912 - komt geheel onverwacht de Directie van den Arbeid voor den
dag met een

1) Zie Onze Eeuw, Augustus 1911: Economische Kroniek (Talma's trouvaille), blz. 282 v.v.
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‘Onderzoek naar de in Nederland bestaande fondsen tot ondersteuning van arbeiders
bij ziekte’. De Directeur-Generaal van den Arbeid deelt in het Voorwoord mede dat
hij ‘ter voldoening aan den wensch’ van Minister Talma ‘om een nauwkeurig overzicht
te verkrijgen van de fondsen, die deze verzekering thans behartigen’, een onderzoek
door de ambtenaren der arbeidsinspectie heeft doen instellen. Met machtiging van
den Minister worden de in een overzicht verwerkte gegevens nu openbaar gemaakt.
Reeds bij oppervlakkige kennisneming van dit verslag blijkt den lezer dat hierin
door ‘ondersteuning van arbeiders bij ziekte’ verstaan wordt: uitkeering van
ziekengeld en dat dit verslag dus de uitkomsten van een onderzoek naar de die
uitkeering bezorgende instellingen omvat. Wel werden in de uitgezonden vragenlijsten
ook inlichtingen verlangd omtrent het punt of het fonds ‘ook geneeskundige
behandeling’ enz. verstrekt, maar voorwerp der enquête waren de
ziekengeld-uitkeerende organisaties, dus die, welke de Minister aanvankelijk op
grond van ernstige overwegingen overbodig maakte, doch welker voortbestaan hij
later onder aandrang uit de Tweede Kamer niet onmogelijk beloofde te maken.
Is het nu - van ‘voorbereiding’ der ziekteverzekerings-wet gesproken - niet...
eigenaardig dat thans dit verslag van een ingesteld onderzoek verschijnt? Bekend is
dat de beide onderling samenhangende wetsvoordrachten (Radenwet en Ziektewet)
reeds een zeer langdurige parlementaire voor-behandeling hebben ondergaan voordat
de openbare beraadslagingen daarover in de Tweede Kamer zullen aanvangen. De
Kamer heeft daartoe eene ‘Commissie van Voorbereiding’ benoemd, welke de boven
reeds gememoreerde ‘vraagpunten’ heeft opgesteld; over die vraagpunten is in
openbare vergadering der Tweede Kamer gesproken; daarna is de gedachtenwisseling
tusschen Minister en Commissie voortgezet. Later vernam men dat deze
gedachtenwisseling tot een einde gebracht was; het verslag van de uitkomsten daarvan
werd aan de Kamerleden toegezonden ten einde hen in staat te stellen na te gaan in
welke richting het overleg tusschen Regeering en Parlement zich had bewogen en
welke wijzigingen (na de ‘nadere’) de Minister alsnog in zijn regeling had
aangebracht, - ook om den Kamerleden gelegenheid te geven na kennisneming van
een en ander amendementen te ontwerpen. Men vernam voorts dat de Kamerleden
deze gelegenheid ruimschoots gebruikt hadden en dat meer dan 200 amendementen
voorgesteld waren... Tot 10 April, zoo werd meegedeeld, zou de Commissie van
Voorbereiding dergelijke amende-
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menten in ontvangst nemen en zij zou zich dan een oordeel daarover gaan vormen.
Was dit geschied, dan zou de Commissie haar verslag met de ingediende
amendementen en haar meening dienaangaande wereldkundig maken1). De openbare
beraadslaging over beide wetsontwerpen in de Tweede Kamer zou dan na de
verschijning van dit verslag spoedig volgen... En terwijl aldus de zaken gaande zijn
komt, zoo ongeveer ten dage waarop de amendementen-stroom der Tweede Kamer
gestuit wordt en waarop na de langdurige ‘inwendige’ voorbereiding de publieke
bespreking weldra zal aanvangen, de Minister en zegt tot de Kamerleden en tot hen
die daarbuiten staan: wellicht interesseert het u evenals mij om een nauwkeurig
overzicht te bezitten van de fondsen, die deze verzekering thans behartigen; welnu,
ziethier dan de uitkomsten van een op mijn wensch ingesteld onderzoek!
Van ‘voorbereiding’ gesproken!!
Maar welaan, laat ons dan toch maar zien welke uitkomsten dit onderzoek heeft
opgeleverd. ‘Toch maar.’ Want al komt dit verslag ten minste twee jaar te laat; al
had het behooren te verschijnen in Januari 1910 als voorstudie voor de in Juli '10
ingediende ‘regeling’, als een verzameling van feiten-materiaal dat de Minister aan
de openbaarheid prijs gaf om vooraf reeds te doen zien, waarom zijn wettelijke
regeling straks zoo en niet anders zou uitvallen; - toch is en blijft het van belang te
weten welken stand het Nederlandsch ziekenfondswezen thans heeft bereikt.
Wat dan wel allermeest treft bij de kennisneming der uitkomsten van dit onderzoek?
Het is, meen ik, wel vooral de verscheidenheid der regelingen en der organisaties.
Treffend mag dit misschien niet heeten, omdat het toch welbeschouwd van zelf
spreekt. In Noord en Zuid, in Oost en West hebben - niet eerst sedert vandaag of
gisteren - zoowel werkgevers als arbeiders en ook ‘derden’ zich de vraag voorgelegd
hoe men door geld-uitkeering aan de loonsderving van den zieken arbeider zou
tegemoet komen. Is het eigenlijk wel wonder dat op die vraag zeer uiteenloopende
antwoorden gegeven zijn, dat niet alleen de regelen en regelingen onderling
aanmerkelijk verschillen, maar dat er ook onderscheidene typen van organisatie zijn?
Daarbij komt nog dit: de overheid heeft op dit gebied van sociale belangen tot nog
toe steeds de hoogste wijsheid meenen te zien in de meest volstrekte onthouding.

1) Terwijl wij dit schrijven (29 April) is bedoeld verslag nog niet verschenen.
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Leiding, steun, voorlichting is van Regeeringswege nimmer aan de betrokkenen
verstrekt. Wij wezen daar vroeger reeds op: van belangstelling in de ziekteverzekering
gaf de Nederlandsche Regeering blijk uitsluitend in dezen vorm dat zij achtereenvolgens in 1904, in 1906 en in 1910 - drie ontwerpen tot dwangverzekering
samenstelde; overigens liet zij over Gods akker vrijelijk Gods water loopen...
Verwonderlijk is het dan ook niet, indien in het koren der vele bijzondere instellingen
ook eenig kaf wordt gevonden, organisaties, die niet in de eerste plaats de
ziekteverzekering der daarbij aangesloten personen maar wel winst voor de
aandeelhouders of voor de directie of voor beiden op het oog hebben. Wij zouden
intusschen niet durven zeggen dat alle winstbeoogende organisaties voor
ziekteverzekering als ‘kaf’ te beschouwen zijn. Het thans van Regeeringswege
openbaar gemaakt verslag deelt over dezen vorm slechts weinig mede - het onderzoek
bewoog zich bij voorkeur niet in die richting - en dus is daaruit een volledig beeld
van deze organisaties niet te verkrijgen.
De verscheidenheid van vormen, waarop wij boven wezen, is wel vanzelfsprekend
ook hierom: omdat elke groep, die tot dit doel zich aaneensloot, natuurlijk bij de
keus van den vorm zich liet beheerschen door de eigenaardige, bij die groep bestaande
opvattingen omtrent de meest gewenschte wijze, waarop men het doel zou bereiken,
De ‘algemeene fondsen’, waarover het 5de hoofdstuk van het verslag handelt, zijn
die, welke toegankelijk zijn voor alle arbeiders, onverschillig welk vak zij uitoefenen.
‘De meeste dezer fondsen’ - zoo lezen wij - ‘zijn ook door de arbeiders zelf opgericht,
waarbij echter in enkele gevallen medewerking door belangstellenden is verleend of
het initiatief voor de oprichting van hen is uitgegaan, terwijl eindelijk enkele fondsen
geheel door derden zijn gesticht, die dan later het fonds aan de leden hebben
overgelaten, terwijl zij zelf het fonds als donateur bleven steunen.’ Maar tot die
algemeene fondsen rekent het verslag ook te behooren vereenigingen, welke hare
leden bij ziekte eene geldelijke uitkeering verschaffen, zonder dat dit het hoofddoel
is. ‘In verschillende steden zijn vereenigingen gesticht met het doel de stoffelijke en
geestelijke belangen der leden te behartigen en hieronder zijn er verscheidene, die
naast het houden van lezingen, vergaderingen enz., de leden bij ziekte steunen. Elders
zijn het weer tooneelvereenigingen, of, zooals in Limburg, schutterijen, die tevens
in geval van ziekte uitkeeringen verstrekken.’
Naast deze algemeene fondsen kent het verslag nog vier hoofd-
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vormen van organisaties: de ‘fabrieksfondsen’, waaronder verstaan worden die,
welker leden uitsluitend zijn werklieden van één bepaalde onderneming; voorts:
‘fondsen voor arbeiders in dienst van verschillende ondernemers’, die men ook
collectieve fabrieksfondsen kan noemen, omdat zij als lid toelaten de werklieden der
tot de organisatie toegetreden ondernemingen; 3o. de ‘fondsen uitgaande van
vakvereenigingen’ bestemd voor de leden-vakgenooten, in welke categorie mede
begrepen zijn de ziekenkassen, uitsluitend toegankelijk voor de beoefenaars van één
vak, zonder dat deze arbeiders voor vakvereenigings- of andere doeleinden
aaneengesloten zijn, en ook die vakvereenigingen of andere vereenigingen van
vakgenooten, welke aan de leden ziekengeld uitkeeren uit de gewone middelen,
zonder dat er een ‘fonds’ is gevormd of een afzonderlijke contributie en administratie
voor dit deel van de werkzaamheden der vereeniging bestaat. - Eindelijk sluit zich
dan bij deze hoofdvormen aan de groep der fondsen, waarvan de ondernemers
geldelijk voordeel beoogen, welke instellingen grootendeels
verzekerings-maatschappijen zijn.
In welken getale nu zijn de fondsen van deze verschillende typen aanwezig en
hoeveel arbeiders zijn volgens deze onderscheidene hoofdvormen verzekerd? Het
verslag deelt ons mede dat gegevens verzameld zijn over 659 fabrieksfondsen (elk
voor één enkele onderneming werkend); 567 van deze fondsen telden 92377 leden;
van de overige 92 fondsen werd het ledental niet medegedeeld, doch bekend is dat
in 79 van die 92 fabrieken arbeiden 10.217 werklieden. Men mag dus - meenen wij
- het aantal van de aldus verzekerde arbeiders schatten op 105.000 personen; in elk
geval zal het ten minste wel zijn 92.377 + 10.217 = 102.594. Wij stellen dit even
vast omdat wij hier ontmoeten de eerste in het verslag aanwijsbare neiging om de
uitkomsten van het gehouden onderzoek als onbevredigend voor de doorwerking
van vrijwillige ziekteverzekering voor te stellen. Ziehier wat het verslag op deze
plaats te lezen geeft: ‘Neemt men in aanmerking, dat volgens het jongste Centraal
Verslag der Arbeidsinspectie in Nederland 55429 inrichtingen voorkomen, welke
onder de Veiligheids- of Arbeidswet vallen en waarin totaal 476.465 personen
werkzaam zijn, dan trekt het dadelijk de aandacht1), dat hiervan slechts 92.377 of
19% in fabrieksfondsen zijn verzekerd en dat van de 55429 inrichtingen slechts 659
of 1.2% fabrieksfondsen bezitten.’

1) Cursiveering hier en verder van mij. H.S.
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Zulk een zinnetje moet op sommigen wel indruk maken. Wat praat men nog over
fabrieksfondsen? In slecht 1.2% der inrichtingen worden zulke fondsen gevonden!
- Wij wezen er reeds op dat het cijfer van 92.377 eene kleine correctie behoeft door
toevoeging van het onbekend gebleven aantal arbeiders, verzekerd in die fondsen,
welke de gevraagde opgave niet verstrekten, een aantal hetwelk het totaal veilig op
105.000 mag brengen. Wij wijzen er voorts op dat men bij deze 105.000 ook
gerustelijk kan voegen de 14316 arbeiders, die in collectieve fabrieksfondsen
verzekerd zijn, want in het wezen der zaak en ook voor de arbeiders maakt het geen
verschil of zij alleen dan wel met anderen van een andere onderneming in eene
organisatie zijn opgenomen1). Stijgt aldus het totaal der verzekerden van deze twee
samengevatte groepen tot ± 120.000, dan rijst het percentage van 19% op 27%. En
dan zouden wij wel de vraag willen stellen of het een onbevredigende, dadelijk de
aandacht trekkende uitkomst is, wanneer ‘slechts’ 27%, dus meer dan ¼ der onder
de Arbeids- of Veiligheidswet vallende arbeiders in enkelvoudige of collectieve
fabrieksfondsen verzekerd zijn?
Doch blijft dan intusschen maar waar dat slechts 1.2% der onder genoemde wetten
vallende inrichtingen in het bezit van fabrieksfondsen zijn? Na meedeeling van dit
dadelijk de aandacht trekkend feit wijst het verslag zelf daarbij op twee overwegingen.
Het aantal fondsen met minder dan 50 leden is betrekkelijk gering en die met minder
dan 10 leden komen slechts zelden voor (het gemiddeld ledental beweegt zich tusschen
25 en 250 leden), want ook ziekteverzekering kan niet zonder te groot risico op te
kleine schaal worden gedreven. ‘Enkele werkgevers deelden dan ook op de
desbetreffende vraag mede, dat zij geen eigen fonds bezaten, maar de meeste van
hun werklieden in een plaatselijk fonds waren, waarvoor in enkele gevallen door hen
de contributie werd betaald of dat door hen als donateur gesteund werd.’ - De tweede
overweging is dat, wanneer de werkgever niet in de arbeidsovereenkomst het beding
maakt dat bij ziekte geen loon zal worden uitgekeerd en wanneer dus volgens de wet
bij ziekte het loon wordt doorbetaald, de aanleiding tot oprichting van een
fabrieksfonds

1) Het verslag zelf noemt als een der zaken, die ‘dienen in het oog te worden gehouden’ bij de
waardeering van de meegedeelde percentages: dat verschillende groote ondernemingen
gezamenlijk fondsen voor hun arbeiders hebben gesticht. Nu juist, maar waarom deze ‘in
het oog te houden’ zaak dan bij de berekening uit het oog verloren?
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daardoor veel geringer wordt. - Wij laten deze tweede overweging ter zijde doch
wijzen met te meer klem op de eerste. Wanneer er sprake is van ‘inrichtingen’, die
onder de Arbeids- of Veiligheidswet vallen, en daarnaast van ‘fabrieksfondsen’, en
wanneer men dan door gegevens uit de praktijk weet dat ‘fondsen’ van minder dan
10 leden slechts zelden voorkomen doch het ledental tusschen 25 en 250 schommelt,
dan moet men ter vaststelling van een percentcijfer, d a t e e n i g e b e t e e k e n i s
z a l h e b b e n , niet uitgaan van de vooropstelling dat elke ‘inrichting’, waarover de
Arbeidsinspectie toezicht houdt, wel voor oprichting van een ‘fabrieksfonds’ in
aanmerking kon komen, maar dan moet men de percentsgewijze berekening maken
over de ‘inrichtingen’, waarin b.v. 25 of meer personen werkzaam zijn. Men oordeele
toch even naar de cijfers, die het verslag zelf ons hier aan de hand doet: 55429
inrichtingen, onder Arbeids- of Veiligheidswet vallende, stellen 476.465 personen
te werk; dit beduidt dat per inrichting nog niet 9 personen arbeiden! Bedenkt men
daarbij dat de vele groote fabrieken met zeer talrijk arbeidspersoneel het totaal
opdrijven, dan kan men inzien hoeveel inrichtingen minder dan 9 personen in haar
dienst moeten hebben en dan ziet men tevens in, wat het beteekent wanneer men de
percentsgewijze verhouding berekent tusschen deze ‘inrichtingen’ en die welke
‘fabrieksfondsen’ bezitten!1)

1) Het Centraal Verslag der Arbeidsinspectie over 1910 geeft - voorzoover ik zie - niet aan een
onderscheiding van de ‘inrichtingen’ der verschillende bedrijfsgroepen volgens de talrijkheid
van het personeel. Toch kan men uit staat 1a in dit Centraal Verslag (blz. 294) wel een en
ander opmaken. Men leert daaruit b.v. dat in de 10173 inrichtingen, behoorend tot de groep
‘kleeding en reiniging’ in totaal niet meer werkzaam waren dan 59471 personen, dus per
inrichting nog niet 6; en dat in de 14000 bakkerijen niet meer dan 33018 personen arbeidden,
per inrichting dus nog niet 2½! Ziehier dus reeds meer dan 24000 van de 55400 ‘inrichtingen’
van welke het wel verklaarbaar is wanneer daarin geen of weinig ‘fabrieksfondsen’ worden
aangetroffen! Werpen ook deze cijfers niet een eigenaardig licht op de gevolgde methode,
waarbij men zeide: er zijn zooveel inrichtingen en zooveel fondsen, dus zooveel % per
inrichting?
Omtrent de bakkerijen vindt men nog nadere gegevens in het in den aanhef onzer kroniek
genoemd ‘Onderzoek naar de bedrijfstoestanden in de Nederl. Bakkerijen.’ Daaruit blijkt
dat van de 13121 onderzochte bakkerijen er 3870 waren, waar de patroon alleen werkt; 7956
waar de patroon wordt bijgestaan door ten hoogste 2 gezellen; 1168 waar het aantal gezellen
meer dan 2 en minder dan 10 bedraagt en eindelijk 127 met 10 of meer gezellen. Men mag
dus veilig zeggen dat van deze 14000 inrichtingen er zeker niet meer dan 127 voor oprichting
van een fabrieksfonds in aanmerking komen.
Men kan door het bestaan van deze monografie voor deze groep van ‘inrichtingen’ de boven
weergegeven correctie aanbrengen. Indien het mogelijk ware ook voor de andere groepen
zulks te doen, welke correctie zou dan wel het percentage van 1.2 ondergaan? De 3446
inrichtingen voor hout-, kurk- en stroobewerking hebben gemiddeld 9 personen aan het werk,
de 2113 voor bewerking van leder, wasdoek en caoutchouc: gemiddeld 5½, de 3952 voor
bewerking van metalen: bijna 8;... enz.!
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Wij spraken boven reeds met een enkel woord over de ‘collectieve’ fabrieksfondsen
en gaan dus thans over tot de fondsen, uitgaande van vakvereenigingen. Tegenover
de 659 enkelvoudige en 8 collectieve, te samen dus 667 fabriekstondsen met in totaal
± 120.000 verzekerden maken de 173 vakvereenigingsfondsen met nog niet 44000
leden een pover figuur. Onder die 173 fondsen zijn er zeer vele kleine: de 9 grootste
tellen meer leden dan de 164 overige. Elders in het verslag, bij de ‘samenvatting’
leest men dat slechts 10% der fondsen met 10% der leden behooren tot die fondsen,
welke door vakvereenigingen zijn opgericht. ‘In het algemeen’ - zoo wordt daar
gezegd - ‘onthouden zich de vakvereenigingen aangesloten bij het N(ederlandsch)
V(erbond) (van) V(akvereenigingen) al langer hoe meer van de zorg voor hare zieke
leden. Gewoonlijk wordt met een ziekenfonds in de plaatselijke afdeeling begonnen
om aldus het vereenigingsleven te populariseeren. Onder de algemeene fondsen
worden dan ook enkele aangetroffen, die oorspronkelijk door een vakvereeniging
werden opgericht, maar later voor ieder arbeider zijn opengesteld.’
Deze staat van zaken is te betreuren, doch ook wel te verklaren. Die verklaring
ligt, dunkt mij, in den aard en het karakter van het N.V.V., hetwelk door persoonlijke
en politieke banden nauw verbonden is aan de S.D.A.P. In de kringen dezer
arbeiders-partij nu is men van oordeel dat des arbeiders eerste taak is te strijden voor
zijne emancipatie, niet door zich onafhankelijk te maken van de welwillendheid zijns
werkgevers, niet door ‘selfhelp’, maar door - gelijk het heet - de politieke macht te
veroveren en door eene aanhoudende agitatie voor verzekeringswetten, waarbij eene
regeling moet tot stand komen, die den arbeider de hoogst bereikbare uitkeering voor
geene of voor de geringst denkbare offers zijnerzijds waarborgt. Lieden, die in deze...
gemoedsgesteldheid verkeeren, moeten het wel zoowat als een dwaasheid beschouwen
zelf te gaan doen hetgeen zij immers verlangen dat
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anderen voor hen doen zullen1). Op zijn best kan ziekteverzekering ter hand genomen
worden - tijdelijk - als een lokaas waarmee men zieltjes wint voor de organisatie.
Zijn de zieltjes gewonnen, dan laat men verder het fonds aan zijn lot over - gelijk,
met ietwat andere woorden ook het verslag, naar wij hoorden, te verstaan geeft. Men
mag het er dus voor houden dat de in vakvereenigingsfondsen verzekerde arbeiders
voor een goed deel zijn van christelijken huize. Hoe dit zij, wij mogen het heugelijk
feit niet verzwijgen dat er klaarblijkelijk toch wel groei in deze beweging van self-help
zit: na 1890 neemt het aantal dezer fondsen maar vooral ook het aantal leden sneller
toe dan vóórdien.
En men moet, den stand van de eigen zorg voor eigen ziekterisico nagaande, niet
voorbijzien dat ook de meeste ‘algemeene fondsen’ door de arbeiders zelf - zij het
soms met steun en medewerking van derden - opgericht zijn en door hen in stand
gehouden worden. Van die algemeene fondsen nu kent het verslag er 974 met een
ledental ten beloope van meer dan 265.000. Wij wezen er boven reeds op dat tot deze
categorie behooren de onderling zeer uiteenloopende organisaties en vereenigingen,
welke, voor alle arbeiders zonder onderscheid van vak openstaande, op de eene of
andere wijze ziekteverzekering bezorgen.
Wat eindelijk betreft de verzekerings-maatschappijen of die andere associaties,
welke geldelijk voordeel voor de ondernemers beoogen, het verslag waarschuwt den
lezer dat de hieromtrent verstrekte gegevens niet volledig zijn, doch het onder dit
voorbehoud meegedeelde is reeds voldoende om den indruk te wekken dat men hier
voor een uitstervenden verzekerings-vorm staat. De meeste dezer ‘fondsen’ zijn vóór
'95 opgericht, slechts 3 daarna. Eenige zijn ‘gesloten’, nemen geen nieuwe leden
meer aan. In de samengevatte statistiek, waarmee het verslag besluit, zijn de
instellingen van deze groep niet begrepen.
Wat leert ons nu deze samengevatte statistiek? Dat uit het onderzoek het bestaan
is gebleken van 1722 fondsen met 415.863 leden (waarbij men bedenke dat er
bovendien zijn 140 fondsen, welker ledental niet bekend en dus niet mee-geteld is2).
Bij die 415.863 verzekerden zijn dus, gelijk wij opmerkten, niet gevoegd

1) De Alg. Nederl. Diamantbewerkersbond (A.N.D.B.) bezit echter een eigen fonds met 9320
leden.
2) Voorts zijn - in heel het verslag - buiten beschouwing gebleven de arbeiders in dienst van
publiekrechtelijke lichamen, van spoorwegmaatschappen en mijnbouwondernemingen.
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de 162.403 arbeiders ‘bij fondsen, waarvan de ondernemers geldelijk voordeel
beoogen.’ Het is mij eigenlijk uit het verslag niet duidelijk geworden waarom deze
bijvoeging niet is geschied. Men kan zeggen dat deze verzekerings-maatschappijen
geen ‘fondsen’ zijn - maar men zou ook het tegendeel kunnen volhouden. Niet al de
hierbedoelde instellingen zijn trouwens verzekerings-maatschappijen; dit is slechts
met 10 van de 20 het geval en van de overige 10 zijn er 5, die uitgaan van dokters
en apothekers, waarbij - volgens het verslag - ‘het verschaffen van geneeskundige
hulp en medicijnen hoofdzaak is’, maar waarbij dan toch óók ziekengeld wordt
uitgekeerd. Men kan natuurlijk zeggen dat de verzekering bij de tot deze groep
behoorende instellingen voor den arbeider minder gewenscht is, omdat hij te veel
geld betaalt of te weinig daarvoor ontvangt of omdat hij in het geheel geen of veel
te weinig zeggenschap heeft over de vraag waar het door hem opgebrachte geld blijft.
Maar men kan niet ontkennen dat ook deze arbeiders tegen ziekte verzekerd zijn en
op een geldelijke uitkeering door hun toetreding tot eene organisatie aanspraak
hebben. Slechts indien men zeer bepaaldelijk weigert deze organisaties ‘fondsen’ te
noemen en indien men zeer bepaaldelijk een statistiek van de in ‘fondsen’ verzekerden
wil opmaken, is er voor de uitsluiting van deze verzekerden grond. Doch wanneer
men bij de overweging der strekking van des Ministers wensch ‘een nauwkeurig
overzicht te verkrijgen van de fondsen, die deze verzekering thans behartigen’
aanneemt dat Z. Exc. verlangde te weten: hoeveel arbeiders krachtens hun toetreding
tot eenige organisatie aanspraak op ziekengeld konden maken, dan is er alles voor
en niets tegen om ook deze ‘verzekerden’ in het totaal te begrijpen. Niet daartegen
kan gelden de bedenking dat de opgaven omtrent deze instellingen onvolledig zijn,
want daaruit volgt alleen dat het cijfer van 162.403 te laag is, evenals trouwens het
aantal van 415.863, hetwelk immers met het onbekend ledental van 140 fondsen
moet worden vermeerderd. Mij schijnt het daarom juister om - niet, gelijk het verslag
doet, vast te houden aan dit op zichzelf ongetwijfeld te lage cijfer van 415.863 - maar
vooreerst hierin eene correctie aan te brengen door daaraan toe te voegen een
evenredig quantum voor de 140 zwijgzame fondsen (zeg b.v. 35.000) en door voorts
het bedrag te vermeerderen met de 162.000, die dan toch ook tegen ziekte verzekerd
zijn. Doet men dit, dan stijgt het totaal van bijna 416.000 op 603.000 of - wil men
een rond cijfer - op 600.000 verzekerden.
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Het verslag beijvert zich om de percentsgewijze verhouding te vinden tusschen de
verzekerden en hen, die voor deze verzekering in aanmerking zouden komen. Daartoe
wordt van deze laatsten het aantal geschat. Ook over de methode van die schatting
zou wel een en ander te zeggen zijn, doch wij gaan dit voorbij omdat de ontwikkeling
daarvan ons te ver zou voeren1). Nemen wij dus eenvoudigheidshalve maar aan dat
deze schatting onaantastbaar juist is en dat er in Nederland's nijverheids- en
landbouw-bedrijven, visscherij en jacht, handel en verkeer (met bijtelling der losse
werklieden) worden gevonden 1.197.739 ‘tot de arbeidende klasse behoorende
personen’. En houden wij ook maar, met het verslag, vast aan het cijfer van 415.863
verzekerden. Dan is de uitkomst, gelijk het verslag becijfert, dat 35% der arbeiders
ten onzent (v r i j w i l l i g ) thans tegen ziekte verzekerd zijn. Maar indien men, zooals
men m.i. doen mag, neen doen moet, in het getal der verzekerden de bovenbedoelde
correctie aanbrengt en het dus op 600.000 stelt, dan wordt het percentage 50.
Intusschen, welke geheel overwegende gronden er m.i. ook zijn om het percentage
van 35 als ongetwijfeld te laag en dat van 50 als stellig nader bij de waarheid te
beschouwen, - laat ons nu maar met het verslag dat cijfer van 35 vasthouden en laat
ons dan constateeren dat blijkens dit Regeerings-onderzoek meer dan ⅓ der daarvoor
in aanmerking komende personen ten onzent reeds verzekerd is en daartoe zich
georganiseerd heeft in instellingen, welke de Minister aanvankelijk wilde overbodig,
doch welker voortbestaan hij thans ‘niet onmogelijk’ wil maken.
Wanneer er dan reeds zulk een grondslag voor ziekteverzekering in Nederland
door de belanghebbenden gelegd is, was er dan niet voor de Regeering alle aanleiding
om op dien grondslag voort te bouwen, om niet tabula rasa te maken en dan van
boven af heel een nieuwe organisatie te scheppen, doch te streven naar ontwikkeling
en naar verbetering van wat reeds bestaat?
Naar ontwikkeling en naar verbetering. Natuurlijk is het gemakkelijk genoeg de
fouten en de leemten van meer dan een instelling met den vinger aan te wijzen. Maar
daarop wijzende, moet de overheid wel bedenken dat zij deze plant in het wild heeft

1) Eén vraag slechts: zijn ‘tot de arbeidende klasse behoorende personen’ allen, die volgens de
beroepstelling behooren tot ‘positie C’, d.w.z.: personen in dienstbetrekking belast met eenige
directie, opzicht of contrôle, of behoorende tot directie; bureau- of kantoorpersoneel (opzichter,
contrôleur, chef, boekhouder, kantoorbediende, meesterknecht, ploegbaas enz.)?
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laten opgroeien, dat zij nooit eenige leiding, steun of stuur aan dit instituut heeft
gegeven en dat het daarom haar niet dan in de laatste plaats voegt te smalen over
onvolkomenheden, welke zij door haar onverschillige nalatigheid heeft doen ontstaan
en bestendigd heeft. Wel behoort al wat anders moet worden op dit gebied, de
aandacht der overheid te trekken, wanneer het haar ernst is met de poging om
ontwikkeling en verbetering aan te brengen. Zij zal dan in de goed ingerichte fondsen
de norm vinden, die zij aan alle gaat aanleggen. Daarbij zal zij dan - op het voetspoor
van wat elders met klimmend succes geschiedt - uit 's Rijks kas geldelijken steun
beschikbaar kunnen stellen voor die fondsen, welke aan de wettelijke norm thans
reeds voldoen of zich ter voldoening daaraan willen reörganiseeren. Fondsen, die
deze wettelijke norm verwerpen, zullen niet worden opgeheven, maar zij zullen van
overheidswege niet worden erkend noch gesteund en daarin zal voor het publiek
eene zekere waarschuwing gelegen zijn ten opzichte van toetreding tot deze
instellingen. Door het publiek gezag geleid en gesteund zullen dan de aan redelijke
eischen beantwoordende instellingen haar arbeidsveld uitbreiden; haar aantal zal
wassen en een steeds grooter deel der bevolking zal allengs in zoodanige corporatieve
ziekenzorg den aangewezen vorm van voorziening gaan vinden... Nog eens: wanneer
reeds meer dan 1/3 der betrokkenen getoond heeft dien weg te willen volgen, dan is
er waarlijk voor den wetgever stof genoeg aanwezig om toepassing van de hierboven
ontwikkelde denkbeelden ter hand te nemen.
Het doet, ronduit gezegd, niet aangenaam aan in het verslag een beschouwing te
vinden, welke den schijn wekt alsof de samensteller vreesde dat de lezer een te
gunstigen indruk van het percentage der reeds vrijwillig verzekerden zou krijgen.
Deze beschouwing luidt als volgt:
‘Het is natuurlijk hoogst moeilijk na te gaan, in welke verhouding de uitkeeringen
staan tot de verdiende loonen. Volgens de in de ‘Ongevallenstatistiek’ gepubliceerde
gegevens omtrent de gemiddelde dagloonen zou als normaal loon van de verzekerde
werklieden f 10. - per week aangenomen kunnen worden. Intusschen is dit cijfer te
hoog als gemiddelde voor alle arbeiders, die in aanmerking komen om lid van een
fonds te zijn, omdat in de statistiek de landarbeiders niet zijn opgenomen. Houdt
men echter het bedrag van f 10. - aan, dan blijkt uit bovenstaande tabel, dat van de
348.339 leden 187.698 minder dan ± f 5. - of 50%
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van het genoemde gemiddelde loon bij ziekte uitgekeerd krijgen.
‘Van de geheele arbeidersbevolking ontvangen dus ruim 4/5 bij ziekte niets of
minder dan f 5.-’1).
Men ziet: dit is wat anders dan de meedeeling dat 35% tegen ziekte verzekerd is!
Wat praat ge toch eigenlijk over vrijwillige ziekteverzekering in Nederland? Op de
5 arbeiders zijn er 4 die òf in het geheel niets òf veel te weinig ontvangen! Wanneer
men maar dit ééne zinnetje uit het verslag licht en dat aanhaalt als de slotsom, waartoe
een opzettelijk, nauwkeurig Regeerings-onderzoek heeft geleid, dan kan men daarmee
immers alle ontboezemingen over het door de betrokkenen zelven thans reeds tot
stand gebrachte doen verstommen. Vier van de vijf krijgen niets of te weinig; wat
zullen we er verder over praten?...
Met uw verlof, de methode, welker toepassing tot het vinden van deze slotsom
leidde, is dan ook wel zeer... eigenaardig en men kan met slechts 50% der normale
scherpzinnigheid van den gemiddelden lezer dit eigenaardige aanstonds ontdekken.
Hoe hoog is het weekloon als grondslag voor de berekening te stellen? De
Ongevallenstatistiek zegt: op f 10. -. Maar dit cijfer is te hoog, want zooveel verdienen
de landarbeiders niet. ‘Houdt men echter het bedrag van f 10. - aan’, dan gebruikt
men een te hoog cijfer en dan is dus de berekening foutief. Dan drukt ge het straks
te vinden percentage neer. Want op de bijna 1200 duizend arbeiders, waarover uw
berekening loopt, zijn er (grosso modo) 600 duizend in de nijverheid en ruim 230
duizend in handel en verkeer, en 380 duizend in den landbouw werkzaam en 16
duizend in visscherij en jacht. Toch neemt gij aan dat die volle 1200 duizend per
week f 10. - verdienen, ofschoon gij weet dat dit althans voor de 380.000
landarbeiders, dus voor ⅓ van het totaal, veel te hoog is! Maar welke waarde heeft
dan heel uw becijfering van een gemiddelde?
Doch bovendien, laat het nu eens waar zijn dat van de verzekerden een zeer groot
deel eene uitkeering ontvangt, welke den samensteller van dit verslag te laag
toeschijnt, - wat dan nog? Vooreerst ligt de opmerking voor de hand dat de te laag
verzekerde arbeiders, althans voor zoover zij invloed op contributie en uitkeering in
hun fonds kunnen doen gelden, het zelven in hun hand hebben een hoogere contributie
te storten en dan ook een hoogere uitkeering te verkrijgen. Zoo zij dit niet willen,
zullen zij daarvoor wel goede redenen hebben. Maar voorts: indien men nu meent
dat toch waarlijk een behoorlijk ziekenfonds althans de

1) Cursiveering van mij. H.S.
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helft van het weekloon bij ziekte moet uitkeeren, welnu, stel dan dien eisch bij
erkenning van ziekenfondsen en gij zult - vooral als uw erkenning tot ontwikkeling
en verbetering wil medewerken en vooral als gij die medewerking door geldelijken
steun verleent - reeds spoedig ervaren dat menig te weinig uitkeerend fonds de
bepalingen op dit stuk gaat herzien.
Er zou over dit zeer belangwekkend verslag nog veel te zeggen zijn, ook en vooral
in verband met de ontworpen wettelijke regeling van arbeiders-ziekteverzekering.
In de vrij uitvoerige schildering van de werking der tot de verschillende groepen
behoorende fondsen treft men slag op slag verrassende gezichtspunten aan, gelijk
overal waar men komt te staan voor de practische oplossingen, die de bij eene sociale
regeling betrokkenen, in de praktijk geschoold en door de praktijk de moeilijkheden
ziende, voor die moeilijkheden hebben weten te vinden. In dit opzicht moge o.a.
worden gewezen op hetgeen bij de fondsen van de verschillende groepen in zake
‘contrôle op simulatie’ bepaald is. In de ‘Samenvatting’ leest men: ‘dat de meeste
fondsen de voorkeur geven aan contrôle door de leden boven die van den dokter, of
deze laatste contrôle niet voldoende achten, waarom enkele leden aangewezen worden,
de zieken te bezoeken en er zich van te overtuigen, dat geen simulatie gepleegd
wordt.’ Teekenend op dit stuk is wat het verslag op een andere plaats te lezen geeft:
één der verzekeringsmaatschappijen deelde mede ‘dat de verzekering tegen ziekte
niet winstgevend is, wegens de moeilijk te controleeren simulatie, omdat deze geheel
door de maatschappij moet geschieden in tegenstelling met de vroeger besproken
fondsen, waar de arbeiders er zelf belang bij hebben, dat de uitkeeringen slechts aan
werkelijk zieke leden worden verstrekt.’ Elders weer - bij de algemeene fondsen lezen wij van twee instellingen, waarbij de contrôle wordt uitgeoefend ‘door voor
de leden geheime controleurs’. Hoort dit en overweegt dit, gij, die meent dat een
Raad van Arbeid met ‘plaatselijke commissies’ beter dan wie ook de ziekteverzekering
bezorgen zal!
En zoo is er heel wat in dit verslag, dat de moeite der kennisneming waard is, óók,
ja vooral, voor den wetgever, die de materie gaat regelen, - die haar bijkans al geregeld
heeft. Daarom had dit verslag twee jaar vroeger moeten verschijnen. Maar te laat
komt het toch nog niet, als slechts Regeering en Parlement de leering, die erin zit,
eruit putten willen.
H.S.
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Buitenland.
Trots de wetenschap, die immers volgens velen op elk gebied vaste lijnen trekken
en zekere grondslagen leggen zal, neemt de onzekerheid in het historisch en
maatschappelijk gebeuren, en daarmede het gevoel van onveiligheid, eer toe dan af.
Hoevele onbekende factoren in de internationale en de sociale beroeringen onzer
dagen! Daar komt nu de wassende macht bij van het heir der misdadigers, die niet
meer los de rust der burgerij belagen en de orde der samenleving bedreigen, maar,
in de millioenen-steden van ons werelddeel in benden georganiseerd, voor de publieke
macht ongrijpbaar schijnen. Reeds lang hoorden wij van de Apachen te Parijs, nu
zijn de wandaden der auto-bandieten (waartoe zou de geschiedenis hun namen
bewaren?) zoo onduldbaar, dat er op hen een jacht moest gemaakt worden die, bijna
een binnenlandsche oorlog, op de belegeringen te Choisy le Roy en te Nogent sur
Marne uitliep. De voornaamste schurken hebben hun leven duur verkocht, en in hun
verdediging een mate van kloekheid en beleid aan den dag gelegd, een energie, die,
in andere richting gebruikt, tot de zedelijke reserve van een volk zou behooren. De
hoofdaanleggers zijn in die griezelige nachten, ons al te plastisch in de bladen
geschilderd, gevallen; wie zal zeggen, of hun geen wrekers opstaan en hoever de
bende haar vertakkingen heeft? Deze geschiedenis is symptoom van een maatschappij
in ontbinding. Men zou niet kunnen beweren, dat zij alleen voor Frankrijk te boeken
is; evenmin, helaas, haar als voorbijgaand verschijnsel aanmerken.
Van het werk der reorganisatie, dat het Fransche ministerie zou doen, zien wij nog
niet veel. Het is echter reeds iets, dat de desorganisatie niet voortgaat. Maar de
reformbill met evenredige vertegenwoordiging (R.P.) is er steeds niet. Inmiddels
hebben de gemeenteraads-verkiezingen, nog onder het oude systeem, een voorproef
gegeven van wat een billijker kiesstelsel wel zou opleveren. Zelfs nu toch, waar alles
is ingericht ten voordeele van het oude Combistische ‘bloc’, is er een merkbare,
schoon niet afdoende, teruggang der oude meerderheid waar te nemen: de
radico-socialisten zijn op
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menig punt verdrongen door de progressisten (gematigden, liberalen), trouwens ook
wel door de ge-unifieerde socialisten, die het bewijs leverden, dat het ‘bloc’ toch
wel degelijk vijanden links heeft. Ook waar de radicale politici het veld behielden
spreken toch hun verminderde stemmencijfers van kentering in den geest des volks.
In den Kamerpresident Brisson verloor de partij een hechten steun; ‘l'austère Brisson’
was wel type van den zeer middelmatigen, doctrinairen politikaster, wiens
bruikbaarheid en daardoor steeds opgaande carrière vooral uit deze mediocriteit
voortkwam. Als zijn opvolger noemt men Delcassé, voor wien de voorzitterstoel in
het Palais Bourbon misschien de voorbode zou zijn voor het Presidentschap der
Republiek in 1913. Indien althans zijn oude vijand Clemenceau, nu herstellende van
een zware operatie, ook op hem niet de vaardigheid van ‘tombeur’ weet te doen
slagen.
De Marokkaansche questie, die den diplomaten zooveel zorg gebaard heeft, is
internationaal geregeld, maar voor de Fransche binnenlandsche politiek nog alles
behalve ten einde. Het protectoraat is gevestigd, maar de toestand is geestig geteekend
in Simplicissimus: een Fransch soldaat klimt angstig op een boom om te ontkomen
aan een briesenden leeuw, die al een stuk van 't roode baadje in zijn muil heeft; de
soldaat kan alleen zich beroepen op 't protectoraat, waarom de leeuw echter blijkbaar
niet veel geeft. De nieuwe toestand heeft een uitbarsting van fanatisme te weeg
gebracht, dat in de moorden van Fez uitbarstte; eerst te laat en onvolkomen bleef de
Fransche troep meester. De Sultan Moelai Hafid voelt ook het gezag zich ontsnappen,
en schijnt gebruik te willen maken van een hem door 't vorige ministerie officieel
toegestaan verlof om zich vrij te kunnen verplaatsen, zelfs, zoo hij dit wenscht, te
abdiceeren. Een teeken van ongehoorde lichtzinnigheid der Fransche politiek onder
't wanbeheer van 't ministerie Caillaux, is, dat het bewind Poincaré volstrekt geen
kennis droeg van dit verdrag met den Sultan. Zou mede daarin een reden liggen, dat
niet, gelijk velen verwachtten, de resident Regnault tot gouverneur van Marokko
benoemd is, maar dat generaal Lyautey als zoodanig belast is met de vestiging van
't protectoraat? Het zal een zware taak wezen, vooral nu de Italiaansch-Turksche
oorlog de gansche Mohammedaansche wereld in gisting brengt, waarvan ook Frankrijk
in Noord-Afrika duchtig den terugslag ondervindt.
De Italiaansch-Turksche oorlog gaat intusschen voort, ditmaal met iets meer
teekening in de gebeurtenissen. Terwijl Tripoli weinig nieuws aanbiedt, al schijnt
de tegenstand der Turken en
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Arabieren te verslappen tegenover de Italiaansche overmacht, die thans van de kust
eerlang dieper landwaarts in zal trekken, breidt de vloot-actie in de Aegaeïsche zee
zich uit. De beschieting van Beirout en enkele andere kustplaatsen was slechts het
voorspel van de bedreiging der Dardanellen en de inbezitneming van Rhodos en een
aantal kleinere eilanden, waarop die van Samos, Chios en Lemnos ook wel volgen
zal. De bedreiging der Dardanellen en de versperring dier zeeëngte door mijnen
wekte aanstonds hevige protesten van de zijde der mogendheden, de laatste met name
van Rusland: gewapende tusschenkomst scheen te wachten, toen de Porte plotseling
bevel gaf om de mijnen op te ruimen. De verovering van de eilanden op de zwakke
Turksche bezettingen was geen moeilijke taak voor de vloot maar de Italianen richten
zich ook daar in op blijvende bezetting en daarmede zou opnieuw een kostelijke veer
aan de Turksche pluimage ontnomen worden.
Het begin van het einde der Turksche heerschappij in Europa? Het gaat in Albanië
ook weder ‘turksch’ toe in den opnieuw uitgebroken opstand; Creta is volkomen
gereed om zich met Griekenland te vereenigen; Servië en Bulgarije blijven niet voor
niets kalm den loop der dingen afwachten. Reeds blijkt de overeenstemming tusschen
Rusland en Oostenrijk-Hongarije, vermoedelijk ook tusschen Rusland en Italië en
met Duitschland en Griekenland verkregen; van Engelsche hulp, van Franschen steun
heeft Turkije niet veel te wachten. Zou misschien Konstantinopel met een klein
gebied eromheen eerlang nog alleen Turksch bezit in Europa blijven, gelijk vroeger
Rome met het Patrimonium Petri in Italië, totdat een gunstige gelegenheid zich opdoet
om ook dit te laten verdwijnen? ‘Finis Turchiae’ schijnt niet ver meer af te zijn en
Italië, erfgenaam ook van Venetië, dat eenmaal de Aegaeïsche zee beheerschte, brandt
van begeerte om de eilanden in te lijven, droomend van een nieuwen zegetocht naar
Konstantinopel, van waar de leeuwen van S. Marco stammen. De wederoprichting
van Venetië's ‘campanile’ scheen velen reeds het voorteeken van Italië's nieuwe
heerschappij in het oostelijk bekken der Middellandsche Zee. Maar daarmede komt
Italië in conflict met de nog veel oudere Helleensche aanspraken, die het
tegenwoordige Hellas evenwel niet bij machte is te verwezenlijken en die vooral
niets beteekenen bij den geweldigen vloed van nationale opwinding in het
zegepralende Italië, dat nog van veel hooger idealen droomt.
Het is de vraag, of dat alles voorloopig in verdragen zal worden vastgelegd. De
Turk blijft kalm zijn pijp rooken en wacht,

Onze Eeuw. Jaargang 12

461
wat Allah over hem heeft voorbeschikt, en daar de Turksche Allah een god van
afwachten en uitstellen is, kan het nog lang duren, eer de Turk zijn raadsbesluiten
verneemt, en dan nog veel langer, eer hij ernaar handelt. Maar dat is een gevaarlijk
spel, want intusschen grijpt ieder naar wat hij krijgen kan van Turksch bezit en
Turksche rechten.
Engeland blijft bij dat alles wonderlijk stil. Toch zeker niet in afwachting van
Ierland's Home Rule? Die zaak schijnt beklonken, al is men lang niet zeker van de
Lords. Het is niet onwaarschijnlijk, dat Engeland zijn ouden vriend Italië zijn gang
zal laten gaan: de aanval op Tripoli was ook al lang met Engeland gelijk met de
andere mogendheden besproken en die op de eilanden in de Aegaeïsche zee is even
blijkbaar geschied na overleg met Engeland en de andere mogendheden. Wat Frankrijk
als vergoeding kreeg, is duidelijk genoeg; wat Rusland voor zich begeert, is te raden
aan Bosporus en Dardanellen; Oostenrijk heeft zijn Bosnië; Duitschland zijn
Bagdad-spoorweg. Maar wat krijgt Engeland? Het is met het oog op de historie
volstrekt ondenkbaar, dat Engeland van dergelijke zaakjes geen eigen profijt zou
trekken. Cyprus? Wie weet?
De Vereenigde Staten zien die dingen als belangstellende maar niet dadelijk
belanghebbende toeschouwers aan. Bij hen is het thans de groote vraag: Taft of
Roosevelt? En de laatste, handiger bokser dan zijn zware tegenstander, komt weder
aardig vooruit in de match. Always Teddy! Als Taft op Yankee-smakelooze wijze
vraagt, wat Amerika zou gedaan hebben, als vriend Teddy eens op de rampspoedige
Titanic ware omgekomen, antwoordt hij met een beau geste, vol van den waardigsten
ernst, waartoe hij in staat is. Of zou er een kansje zijn voor Hughes, die al loert op
het been, waarmede hij zou kunnen wegloopen? In ieder geval, ‘republikeinsch’ en
niet ‘democratisch’ zal wel de nieuwe president zijn - dat schijnt vast te staan. En
als Teddy wat geluk heeft... In zijn vorig presidentschap had hij werkelijk geluk,
meer dan Madero in Mexico, waar het weêr geheel mis is en de oude Diaz zelfs weêr
eenige kans zou kunnen hebben evenals Castro, van wien men rondstrooit, dat hij
stervende is, in Venezuela, waar het ook weder gist.
Het gist overal, ook in Portugal, waar de republiek allesbehalve vaststaat te midden
van een toenemenden chaos; ook in Duitschland. Bethmann Hollweg heeft het geluk,
dat zijn vijanden hem telkens redden door hun eigen onhandigheden. Nu was het
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weêr de socialist Scheidemann, die hem gelegenheid gaf om het nationale bewustzijn
uit te spelen tegen de onvoorzichtige uitlating des Keizers te Straatsburg. De
genadeslag, dien men hem dacht toe te brengen, veranderde plotseling in een zachte
aai van tevredenheid en de lange figuur van den rijkskanselier richtte zich na een
begin van kromming rechtop, in afwachting van de gravenkroon, die, naar men zegt,
weldra zijn schedel zal sieren of de hooge ridderorde, die voor hem bestemd is als
teeken van tevredenheid zijns ‘Kriegsherrn’. De uiting des Keizers toch wekte de
ergernis van velen wegens hare onvoorzichtigheid maar tevens de onrust van
misschien nog meerderen, die vreezen het onder een eigen grondwet thans zelfstandige
Elzas-Lotharingen, het ‘met Duitsch bloed gekochte’ te zullen zien afvallen, misschien
wel te zullen zien komen in een andere staatkundige verhouding tot Frankrijk. Dat
Frankrijk het ooit terug krijgen zou, is niet zeer waarschijnlijk, want Elzas-Lotharingen
toont zeer weinig neiging tot wederaansluiting bij de democratische republiek over
de Vogeezen. Maar een plaats als Luxemburg zou het zeker gaarne innemen en dat
was toch niet de bedoeling in 1870, als men zich niet vergist.
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Binnenlandsch overzicht.
Minister Wentholt. De Bakkerswet.
Een ongewoon verschijnsel in onze politieke geschiedenis: een bewindsman die
het veld moet ruimen omdat hij te weinig voor de landsverdediging wil doen. Van
de zestiende eeuw tot in onze dagen is de historie van onze weerbaarheid een bijna
doorloopende strijd tusschen energieke en vooruitziende Oranjevorsten of
Defensie-Ministers aan de eene zijde en beknibbelende en uitrekenende Hoogmogende
of Hoogedelgestrenge Heeren aan den anderen kant. Zou de val van Minister Wentholt
werkelijk beteekenen dat de verhoudingen zich keeren? Dat nu voortaan van onze
volksvertegenwoordiging uit voortdurende aandrang op de Ministers van
landsverdediging zal worden geoefend om toch ons Rijk niet langer weerloos te laten,
om niet te rusten voordat wij in het uur van gevaar met gerust geweten zullen mogen
terugzien op wat wij offerden voor het behoud van ons volksbestaan? Om toch
nimmer te aarzelen geld aan te vragen voor het vervullen dezer eerste en belangrijkste
taak van den staat: zijn individualiteit, dat is zijn vrijheid en zijn krachten te
waarborgen? En zullen het dan de Ministers zijn die met een wijs en voorzichtig
beroep op onze financiën dien onstuimigen drang weerstand moeten bieden? Het
lijkt, in Nederland, een dwaze verwachting.
Toch was, daaraan is geen twijfel, de verhouding zóó bij den strijd over Wentholt's
pantserscheepje. Wèl werkten tot zijn val mee allen die elken gulden, aan onze
weerbaarheid besteed, ontnomen achten aan den ‘arbeider’...of de clericale school,
maar daartegenover staat dat haast allen die hem steunden dit deden nagenoeg alleen
om politieke redenen; ‘allen’ is wat weidsch uitgedrukt, want het waren er maar 26
van de 89 aanwezige Kamerleden, en één van die 26, één die voor velen telt, gaf hem
bovendien bij zijn val nog een schop na.
Men moet wel aannemen dat Minister Wentholt zijn politiek einde zelf gewild
heeft. Met onverklaarbare koppigheid hield hij
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aan zijn pantserscheepje vast, het, als een moeder haar gebrekkig kind, met te meer
innigheid omklemmend naar mate er door steeds meerderen al onvriendelijker over
gesproken werd. Bij zijn verdediging ervan versmaadde hij geen enkel argument,
ook niet als hij daarmede telkens van operatie-basis moest verwisselen. Er is geen
twijfel aan dat de aanvraag van het schip beteekende het begin van uitvoering van
een Indisch defensie-plan. In de Memorie van Antwoord bij de Staatsbegrooting
1912 (bldz. 16) zegt de Minister: ‘Ondergeteekende betreurt het, dat vele leden zich
niet konden vereenigen met zijn beleid ten aanzien van onze Marine in Indië, noch
met zijn voorstel om thans over te gaan tot den bouw van een pantserschip, als eerste
van vijf dergelijke schepen.’ Met algeheele verloochening van dit plan verzekerde
de Minister thans dat de Kamer zich met het voteeren van zijn scheepje tot niets
verder bond.
En hij verzekerde haar verder al wat hij maar aan verzekekeringen bijeen kon
garen. In zijn prachtigen aanval, die wel doodend voor den Minister is geweest, slaat
de heer van Karnebeek hem al die verzekeringen een voor een uit de hand, dat zij
rondvliegen als celluloïd ballen. ‘Er bestaat onder het korps zeeofficieren maar één
meening (daaromtrent), en de Minister heeft de critiek van al die deskundigen, van
alle zijn onderhocrige zeeofficieren, niet kunnen wederleggen, ondanks de pogingen
die hij daartoe heeft aangewend, en de moeite die hij er zich voor heeft gegeven. De
critiek op het gemis van een goede bewapening met het oog op het inschieten, de
critiek op de snelheid, die wij leeken ook kunnen beoordeelen, heeft hij te vergeefs
trachten te weerleggen, want wie kan toch als ernst aannemen, dat wanneer een schip
slechts 16 mijlen vaart heeft, men die snelheid tot 18 mijlen kan opvoeren door het
aanbrengen van iets sterker waaiers in de ketels? Indien dit zoo ware, waarom heeft
men dan die waaiers niet oorspronkelijk voorgesteld om terstond tot een vaart van
18 mijlen te komen?.... Laat ons (evenwel eens) zien wat er is van de overtuiging
van den Minister. Oorspronkelijk bepleitte de Minister voor Indië een eskader van
4 of 5 schepen van 7600 ton, maar nu is dat eskader losgelaten en komt de Minister,
om zoo te zeggen, bedelen om één enkel schip van 7600 ton. Dit schip presenteert
hij nu als een soort van passe-partout-schip. Het past bij het tegenwoordig Indisch
eskader; het past ook in de veel besproken torpedovloot; het past voor een toekomstige
verbeterde artillerievloot voor
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Indië, indien men die wil bouwen, en later zou het passen voor de maritieme defensie
van Nederland.
De minister dringt aan op urgentie, om vrij te maken een van de Regentessen om
een van de oude Kortenaers te komen vervangen. Wat de urgentie aangaat: dit schip
kost f 7.100.000 en de Minister vraagt bij deze suppletoire begrooting nog geen f
250.000. Er zal dus bijna f 7.000.000 in de volgende jaren overblijven. Als men nu
nagaat, dat de Minister dezen bouw wil doen plaats hebben binnen de grenzen van
de tegenwoordige begrooting, en dat volgens mededeeling van den Minister zelf, hij
om de maritieme defensie van Nederland in orde te houden, jaarlijks noodig heeft f
2.200.000 dan is er, waar de Minister wil vasthouden aan het jaarlijksch cijfer van f
4.200.000, voor nieuwen aanbouw slechts f 2.000.000 over voor Indië, zoodat er met
het bouwen van dit schip 8½ jaar zullen gemoeid zijn. In dit licht meen ik, dat het
urgentie-argument van den Minister al zeer vreemd klinkt.
Mijnheer de Voorzitter! Het schip zou volgens den Minister passen in het
tegenwoordig eskader. Het past daarin niet anders, dan dat er een nieuw zwak
bestanddeel aan de zwakke bestanddeelen, die reeds in Indië zijn, zou worden
toegevoegd, al kan het wezen, dat het iets minder zwak is, als wat wij daar
tegenwoordig reeds hebben. Het zou ook passen als moederschip in de torpedovloot,
maar toen de voorstanders van de torpedovloot dit argument van den Minister hoorden,
is daarover slechts één stem vernomen, namelijk, dat zij een zoodanig moederschip
in hun torpedovloot niet konden gebruiken, dat het daarvoor niet zou deugen.
Het past - zegt de Minister ook - voor de maritieme defensie van Nederland als
het gedurende eenige jaren zijn rol in Indië vervuld heeft. Wij hebben evenwel voor
de verdediging van Nederland geen schip van 7600 ton noodig en dit zou reeds
daarom hiervoor niet kunnen dienen, omdat het niet door het Vlie kan. Wat de Minister
hiervan ook moge zeggen, in details is aangetoond, dat dit zeer moeilijk zou gaan
en alleen onder de allergunstigste omstandigheden met groote waaghalzerij mogelijk
zou zijn.
Past het dan, zooals de Minister ons wil doen gelooven, bij een eventueele,
krachtige artillerievloot in Indie? Dit is niet het geval. Een schip, hetwelk slechts 16
Mijlen loopt, zou voor dergelijke vloot een fatale belemmering wezen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil hier aanhalen de in Duitschland bij het leger en de
bevolking zoo populaire uitdrukking, welke U waarschijnlijk ook niet onbekend zal
zijn: nur langsam voran,
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damit die Krähwinkler Landwehr mitkommen kann. Zoo zal het ook met dit schip
zijn, als het deel moet uitmaken van een krachtige artillerievloot in Indië. Het zou
zijn een brekebeen uit de werf te Amsterdam. Het zal dus niet passen in dergelijke
vloot. Dit pantserschip past in geen enkele combinatie en het zou alleen bruikbaar
kunnen wezen om te geraken uit een politieke impasse. De aanbouw van zoodanig
schip zal zijn een ernstige belemmering voor elke wezenlijke verbetering van onze
vloot. Drie kostbare jaren zullen er mede heengaan, meer dan 7 millioen gulden zal
er aan verspild worden, met een resultaat dat niet alleen noodeloos maar ook schadelijk
zal wezen voor het doel waarnaar zoo mogelijk moet worden gestreefd.’1)
Hoe sterk deze aanval was, hij zou misschien zonder gevolg gebleven zijn, indien
niet tegelijk van Christelijk-Historische zijde tegen het schip was opgetrokken. Niet
tegen den Minister. De heer Van Karnebeek had al gezegd, den Minister geen kwaad
hart toe te dragen en niet het hoofd van Johannes den Dooper te eischen. De heer De
Savornin Lohman, die met vier der zijnen een motie had ingediend, waarbij om een
Staatscommissie werd gevraagd tot het instellen van een onderzoek naar de beste
wijze van verdediging onzer Oost-Indische bezittingen, gaf duidelijk te kennen niets
vijandigs tegen het Kabinet te bedoelen. Maar men wilde het schip niet, en men wilde
(zóó de heer Van Wassenaer van Catwijck) niet de verdediging van Indië door een
artillerievloot.
Het is, voor den leek, moeilijk te kiezen tusschen de beide stelsels: torpedovloot
en artillerievloot. De voorstanders van de eerste hebben in hun nadeel dat de heer
Thomson aan hunne zijde staat. De heer Thomson, bij zijn blijkbare bekwaamheid
en kennis, bij zijn ernst en zijn voortvarendheid, is een naïeve idealist, de
werkelijkheid slechts ziend in de gebogen spiegels van zijn democratisch militarisme.
Om de nutteloosheid van een Indisch eskader te betoogen haalt hij zoo waar het in
1809 door Napoleon aan zijn broeder den Koning van Holland uitgesproken oordeel
aan: ‘Vous me demandez un escadre pour l'île de Java. Qui est-ce qui vous a donné
le conseil de faire défendre cette île avec une armée de mer? Est-ce une femme à sa
toilette: sont-ce de femmelettes, des blondins, des fréluquets, car vraiment, c'est l'idée
d'un nigaud, d'un écervelé!’
Alsof sedert niets veranderd was! Toen Napoleon deze woorden

1) Handelingen 1911-1912. Bldz. 2174.
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schreef, wreef Azië zich nauwelijks de oogen uit. Rusland, Engeland hadden aan het
werelddeel geschud, maar de sterkste deelen ervan bewogen zich niet. China was
nog ontoegankelijk, zelfs voor den handel, Japan als hermetisch gesloten. Driekwart
eeuw van dringen en dwingen, van wapenen, opium, drank en wetenschap, zijn
noodig geweest om Oostersche en Westersche beschaving in wisselwerking met
elkander te brengen. Toen, juist op het oogenblik dat Europa meende zich enorme
wingewesten te hebben verworven, begonnen de slapenden de leden uit te strekken,
op te staan en zich met een ruk vrij en zelfstandig te maken. Wat in de laatste
kwart-eeuw, de laatzte tien jaren vooral in het Oosten is gebeurd, heeft de
verhoudingen dáár en tegelijk die in de heele wereld met één slag gewijzigd. Napoleon
vreesde allermeest Engeland, daar, bij ons Insulinde. Thans komen de Europeesche
naties er slechts op den achtergrond. Terwijl Indië bezig is zich tot een zelfstandig
rijk te vormen, ziet het tegelijk aan alle zijden rondom zich zelfstandige rijken
oprijzen. Is het niet meer dan naïef bij zóó gewijzigde toestanden adviezen van
honderd jaar oud als munten van volle waarde te willen gebruiken?
Minister Wentholt en de heer Van Karnebeek stonden beiden aan de zijde der
voorstanders van een artillerievloot voor Indië. De heer Van Karnebeek becijferde
dat de aanschaffing van 4 pantserschepen van ongeveer 15000 ton, mits
annuïteits-leeningen van 20 à 25 jaar daarvoor worden gesloten, niet boven onze
middelen gaat. Er zal nu een commissie benoemd worden om een onderzoek in te
stellen.
Minister Heemskerk vroeg den heer Lohman zijn motie in te trekken. Men kon
immers tegen het schip stemmen, zeide hij. Daarmede gaf hij te kennen Minister
Wentholt los te laten en hem - salva reverentia - aan de politieke wolven toe te werpen.
Zij hebben hem verslonden, en van links met gretigheid. Hij was erin geslaagd in
vijf jaren alle oude genegenheid te verspelen - en heel weinig nieuwe te winnen.
Toch - als wij in de bladen hebben kunnen lezen - een zeer werkzaam man, ik weet
niet hoeveel uren per dag aan den arbeid, vijf jaren lang.
Dat schijnen de zwakke plekken in dit Ministerie: de werkzame ministers.
Misschien doet niemand hunner zooveel als minister Talma. Hij zou niet zóó zich
in iedere stof kunnen inwerken zonder vele, vele uren door boeken en papieren te
zwoegen.
Het resultaat van zooveel bureauwerkzaamheid is natuurlijk: katheder-socialisme.
En katheder-socialisme in zóó groven vorm dat wie de kathedersocialisten bij
uitnemendheid moesten zijn, de vrij-
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zinnig-democraten, zich hunne verwantschap schamen en bij monde van een der
besten hunner, krachtig zich verzetten tegen zulk een wijze van de maatschappij te
vermoorden, als minister Talma met zijn Bakkerswet vóór heeft. Ook van Rechts,
in het bijzonder van Christelijk-Historische zijde bood men weerstand. De heer
Snoeck Henckemans heeft beproefd in plaats van Talma's Jacobijnsche poging om
de maatschappij naar de Rede ineen te zetten, haar voorzichtig en met eerbiediging
van wat er goeds is in het bestaande te leiden. Maar Marat-Talma eischte de hoofden
van zóóveel aristocraten-werkgevers, en hij zal ze, besloot de Kamer, ook krijgen.
Mits Minister Heemskerk op zijn hoede zij. Bij haar tegenwoordige samenstelling,
zonder één enkelen socialist in haar midden, is de Eerste Kamer een ernstig gevaar
voor de Bakkerswet en voor Talma's verdere pogingen om van de maatschappij een
blokkendoos te maken. Waarom zou minister Heemskerk haar niet tijdig ontbinden;
dat is niet méér revolutionnair voor een Bakkerswet dan het was voor een particuliere
Hooge School. Bij de tegenwoordige samenstelling van de Noord-Hollandsche en
Friesche Staten heeft hij eenige kans althans een vier- of vijftal sociaaldemocraten
nà de ontbinding in de nieuwe Kamer te krijgen. Zonder dat komt minister Talma er
nimmer; het is de eenige groep in zijne regeeringsmeerderheid waarop hij vast kan
steunen. Mits hij nu voortaan alle knipoogjes naar de Loeff's, de Van Idsinga's en
zulke menschen achterwege late.
F.J.W. DRION.
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Leestafel.
Anna de Savornin Lohman. Uit christelijke kringen. Amsterdam. L.J.
Veen.
‘Om de Eere Gods’, van freule Lohman, dat wij vroeger hier bespraken, toonde op
den omslag een fraaie equipage, welke uitkwam tegen een achtergrond, waarop men
Christus aan het kruis zag. ‘Uit christelijke kringen’ gaat de wereld in met buiten-op
een afbeelding, die een jongen man en een jonge vrouw in avondtoilet voorstelt - hij
met eenige ridderorden en een rood lint en sautoir - beiden zich afteekenend tegen
een kruis met doornenkroon. Men ziet dat de gedachtenwereld, waarin de schrijfster
zich bij beide verhalen beweegt, dezelfde is: het thema van de ‘mondaine’ Christenen
of liever van de Haagsche orthodoxe aristocratie, die van het christendom slechts
den naam in eere houdt, zich door allerlei motieven van laag allooi laat leiden, haar
zonden met schijn-vroomheid bemantelt enz. enz. Wij hebben reeds bij onze
bespreking van ‘Om de Eere Gods’ het onze over dit genre gezegd en er is in de
verschijning van dit vervolg geen aanleiding om daarop terug te komen of daaraan
iets toe te voegen. De zaak is voor uitbreiding vatbaar; dit toont ons niet slechts dit
2de verhaal, maar ook nog de aankondiging van een 3de, hetwelk ons voor den loop
van dit jaar wordt toegezegd en dat ‘Zedelijkheidsapostelen’ zal heeten. Och ja,
wanneer men nu eenmaal dit onderwerp te pakken heeft, hoe gemakkelijk is het dan
niet op dit stramien eindeloos voort te borduren! En wat is het niet een even eenvoudig
als goedkoop effect, dat men verkrijgt door die krasse tegenstelling tusschen al het
uiterlijk-eerbiedwaardige en het innerlijk-vooze van deze menschen! Maar we hadden
ons toch bij het eerste werk gevleid met de stille hoop dat het daarbij nu zou blijven.
Anna Lohman, die trouwens reeds vroeger in dezen zelfden trant een en ander had
voortgebracht dat op zichzelf ook wel voldoende kon worden geacht om haar oordeel
over dit deel onzer Nederlandsche samenleving - gelijk zij dat meent te kennen wereldkundig te maken, Anna Lohman zou dan in ‘Om de Eere
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Gods’ op forscher toon dan tot nog toe en meer direct de huichelaars ontmaskeren
en het politiek geknoei, het farizeïsme, de wereldsche gezindheid enz. enz. dezer
lieden op de kaak stellen. Goed, haar temperament dreef haar daartoe; zij moest ‘have
her say’. Er waren bezwaren genoeg in te brengen tegen deze eerste ontmaskering:
was het niet mateloos en grof en ‘chromo’? Maar welaan, het heftige temperament
verontschuldigt of althans verklaart veel... Doch nu een tweede ontmaskering en
straks een derde? Nog al maar weer deze zelfde huichelende naam-christenen, deze
lief-doende en leelijk-handelende aristocraten, deze schobbejakken in zijde en fluweel?
En al maar weer de uitstalling van hun groote en kleine zonden? Neen, dit wordt te
veel.
Aan deze tweede ontmaskering laat de schrijfster als voorwoord drie aanhalingen
voorafgaan: de eerste is het Fransche spreekwoord: ‘il n'y a que la vérité qui blesse’;
de tweede is de bekende uitspraak van Balzac dat het verwijt van onzedelijkheid het
laatste is dat men tot een moedig schrijver kan richten, wanneer men niets meer te
zeggen heeft, een verwijt dat - gericht tot den schrijver die waar is in zijn schilderingen
- tot schande strekt voor hen, die het bezigen. En het derde is een citaat uit een
Hollandsche-Lelie-artikel van de schrijfster zelve, waarin zij meedeelt dat het juist
zulke huichelarij (als de in haar boek beschrevene) geweest is die haar van een zeer
beslist-geloovig jong meisje tot een ongeloovige gemaakt heeft. - Over die drie
aanhalingen zou ook nog wel iets te zeggen zijn, maar dit mogen wij toch zeker wel
aan des lezers prudentie overlaten.
H.S.
C.L. Voorhoeve. In Memoriam Prof. Dr. J.J.P. Valeton Jr. Nijmegen.
Firma H. ten Hoet, 1912.
Dit stemmig uitgegeven werkje is een daad van piëteit en als zoodanig zeer te
waardeeren.
De bezorger ervan verzamelde hier wat dankbare leerlingen in couranten en
tijdschriften van den vereerden leermeester getuigden. Doch hoezeer uit hun getuigenis
blijke hoeveel de heengegane hen waard was, zijn grootste waarde ontleent deze
uitgave aan de karakterschets van Prof. Valeton door Dr. J.H. Gerretsen. Deze
teekening, deze ets is zeker het beste wat Gerretsen ooit geschreven heeft, is prachtig
door juiste karakteriseering.
Hoe fijn bv. zet hij Valeton ‘naast Gunning, met zijn beenigen asceten-kop.
Gunning heeft Gunning er geweldig onder. Gunning heeft veel slaag gehad van
Gunning. Hij is de man van het zelf-
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bedwang, van de bedwongen kracht, meer Roomsch dan protestant, een prior.
Daarnaast Valeton. Wat een nerveuse kop! Het portret heeft de trillende lijnen van
zijn gezicht bewaard. Zijn gezicht trilt, zooals de lucht in heete zomerdagen kan
trillen; een klein tikje dédain, even uit de hoogte; een heer, een man van fijne cultuur.
Inderdaad, Valeton was een man van fijne cultuur en geestesaanleg, op en top
aristocraat’ (bl. 7).
Ieder die het voorrecht had hem te kennen zal van dit portret zeggen:
ongelooflijk-echt.
En door deze karakterteekening krijgt dit werkje literaire, en blijvende waarde.
G.F.H.
M.H. van Campen. Schetsen en Critische Opstellen. 's Gravenhage. ‘Luctor
et Emergo’.
Van Campen is een nauwgezet werker, aristocratisch-langzaam zijn kunst ons
aanreikend.
Hoe lang is het reeds geleden dat ik zijn Bikoerim begroette, die met Paaschavond
en dergelijke intieme schetsen, zijn veelbelovenden naam Eerstelingen verdiende!
En sinds ik daarop zijn Opstellen wel knap werk noemde, maar niet kon bewonderen,
zijn ook al weer 'n vier jaar verloopen.
Dit langzame in zijn voortbrengen nu wijt ik niet hieraan dat hij behalve literator
ook diamantkloover is, zooals hij in het eerste deze Critische Opstellen alleraardigst
vertelt (bl. 71/2). Want kunstenaars van meer dan één emplooi zijn niet zelden de
vruchtbaarste. Neen, het schijnt mij het gevolg van zijn temperament, van zijn
angstvallig-nauwgezette werkwijze.
Het best blijkt dit uit de twee Schetsen, die dezen bundel openen: De Zuster, een
verpleegster, die een walg heeft van haar moeilijk werk; en Blijmoedig Leven, een
hollandsch meisje, dat in den avond aan een duitsch pension afstapt. Hoe sensitief
en hoe pijnlijknauwkeurig is dit alles geteekend. We voelen den walg der verpleegster
voor die tuberculose-lijders, met hun grof egoïsme, hun woede en hun onbenullige
hartelijkheid tegenover haar. We zien dat meisje in dien avondrit door het
maanbeschenen, duitsche landschap, en niet minder haar innig-naieve, roomsche
vroomheid. Dit is kranig, nauwgezet werk - maar we vergeten niet dat het ‘werk’ is;
we bewonderen den schrijver, vergeten hem echter niet om zijn kunst.
Sterker nog gevoelen we dit in zijn heel goed geschreven Critische Opstellen over
Robbers, Henriëtte Roland Holst en Querido.
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Te natuurlijk schijnt het mij dat hij juist deze kunstenaars zoo uitvoerig bewondert,
omdat hij nl. nog sterker dan zij optornt tegen ‘de kapitalistische maatschappij’.
Natuurlijk is als elk ander idealisme, ook het socialisme voor de kunst slechts een
zaak van secundair belang. En het hindert, wanneer zooals hier, dit een primair belang
heeft.
Men glimlacht als in de aphorismen, waarmede deze bundel besluit, de schrijver
het feest dat Amsterdam in Juni 1910 vierde, noemt ‘het afgodisch feest’, en men
bemerkt dat het den schrijver te bloedige ernst is met deze brandmerking. Laat ik
intusschen, als kenschetsing van stijl, de laatste afschrijven, getiteld: Oorzaak van
zelf-geringschatting: ‘Den zich in staat van eerlijk-erkennen zuiver-bewarenden
kunstenaar zal schoonheid, door hem-zelf voortgebracht, altijd minderwaardig lijken
aan de haar in werkelijkheid gelijkwaardige van anderen; hij heeft de eerste wel, de
laatste niet, tegenover de zonnige conceptie als een bleeke en schimmige maan zien
staan, armelijk weerkaatsend en neerstralend dièn glans, àrmelijk strevend het rijk
te beheerschen, dat de Ander stralend verlaat’ (bl. 205).
Sluit ik de oogen en denk ik aan van Campen's werk, dan komt toch weer altijd
Bikoerim terug, met zijn warm-romantischen weemoed over de verdwijnende pracht
van het innige, oud-Joodsche leven. Maar dat is al van jaren geleden - voor den
schrijver misschien ook reeds te ver weg?
G.F.H.
Prof. Dr. H.M. van Nes. Historie, mythe en geloof. Jezus Christus en de
hedendaagsche wetenschap. Leiden. E.J. Brill, 1912.
Vlijtig en eerlijk, kundig en conscientieus heeft Prof. van Nes van de nieuwe litteratuur
omtrent den persoon van Jezus een kritisch overzicht gegeven. De groepeering der
stof is dezelfde als - niet ontleend aan - die van Dunkmann: ‘der historische Jesus,
der mythologische Christus und Jesus der Christ’. Gelijk men uit deze dispositie
reeds kan afleiden heeft het geschrift een apologetische strekking. Na de betrekkelijke
waarde van het historisch onderzoek en van de mythologische beschouwing (de
laatste, opmerkelijk genoeg, met meer sympathie dan het eerste) in het licht te hebben
gesteld handhaaft de schrijver de belijdenis: Jezus de Christus. Trouwens het boek
is uit lezingen voor de vereeniging ‘Geloof en Vrijheid’ te 's Gravenhage ontstaan.
De apologetiek van dezen spreker-schrijver is - laat ons het aanstonds roemen -
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van de beste soort. Zij brengt den hoorder niet in den waan van onpartijdigheid, zij
streeft overal naar billijkheid.
In onze groote steden is er in de laatste jaren een behoefte bij een niet klein,
beschaafd publiek om voordrachten, liefst in serieën, over ‘christendom en kultuur’
te hooren. Daaraan danken wij ook dit boekje. Het zal stellig een goed deel van de
geestverwanten des schrijvers, in wijderen zin, bevredigen. Of het ook anderen zal
treffen? Ik vrees er voor. Er is ongetwijfeld een tekort. Men zal zich verbazen wellicht
wanneer ik dit tekort noem een tekort aan belangstelling. Heeft de schrijver dan niet
een hoeveelheid materiaal bijeengebracht als slechts weinigen zouden kunnen? Zeer
zeker. Maar: men gevoelt overal dat hij zelf er zich buiten houdt, aan het onderzoek
geen deel neemt, alleen refereert en verstandig beoordeelt. Het vecht zijn geloof niet
aan: zeer terecht. Maar: het wijzigt ook zijn voorstellingen niet; en dit is bedenkelijker.
Telkens, alweer tot zijn eer, wijst hij op onzekere punten, waaromtrent nader
onderzoek te wachten is. Als dat nieuwe komt zal hij er kennis van nemen en er
billijk over oordeelen. Zal hij het zich erg aantrekken als dat nieuwe achterwege
blijft?
Vandaar zekere onverschilligheid in het refereeren, zekere gelijkmatigheid, die
soms niet geheel juist ziet. De schrijver wil niet op het bankroet van het onderzoek
speculeeren om er munt uit te slaan. Toch schijnt hij mij den historischen arbeid,
waarvan ook ik de grenzen wel zie, te onderschatten. Met gelijke koelheid bejegent
hij vruchtbare gezichtspunten en beschouwingen die men veilig mag verwaarloozen,
gelijk die van Drews, Bolland e.a. over het niet-bestaan-hebben van Jezus.
Zoo acht ik het degelijk boek een voor velen nuttig, stellig aan velen welkom
geschrift. Tot hen die het moderne leven medeleven spreekt het weinig.
l.S.
Prof. Dr. H.H. Kuijper. Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd
tegenover Rome. Kampen. J.H. Kok, 1912.
Deze rectorale rede, reeds in Oct. 1910 aan de Vrije Universiteit gehouden, blijft in
de traditie dier Hoogeschool ook door den sterk uitgedijden vorm en de uitvoerige
aanteekeningen waarvan zij voorzien is. Daardoor verheffen deze redevoeringen zich
boven het ephemere karakter eener oratie, zonder evenwel de volle beteekenis te
verkrijgen van een grooten wetenschappelijken arbeid. In casu komt daar nog iets
bij. De oratie van Prof. H.H. Kuyper is sterk
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polemisch, wil een pleidooi leveren tegenover den smaad door gezaghebbende
Katholieken, Jansen, Denifle e.a. op het zedelijk karakter van het Protestantisme en
van de Hervormers geworpen. De schrijver heeft zijn onderwerp breed opgevat en
grondig behandeld, en in de aanteekeningen de verbastering en verkeerde verklaring
van allerlei uitspraken der Hervormers door de tegenstanders uitvoerig aangetoond.
Zijn apologie is niet buiten de maat; hij erkent de zwakheden der Hervormers: het
verdedigen der bigamie van Philip van Hessen door Luther, het losbandige leven
van Zwingli nog als pastoor, ook den brandstapel van Servet keurt hij
onvoorwaardelijk af. Als karakter stelt hij Calvijn boven Luther, waarin ik niet met
hem medega. De rede is goed gedisponeerd en rijk gedocumenteerd.
Wat ik in haar mis ware wel op het standpunt des schrijvers moeilijk te leveren
geweest. Het is de aanwijzing der nieuwe Protestantsche opvatting van het
christelijk-zedelijke leven waarbij ik niet zou willen aanknoopen aan het puriteinsche
Calvinisme maar aan het, door Luther gestelde maar niet altijd zuiver toegepaste,
beginsel van het ‘entprofanisiren’ der menschelijke, natuurlijke verhoudingen in het
geloofsleven van den christen.
l.S.
Prof. Dr. J.C. Matthes De Israëlietische wijzen. Met een aanhangsel over
den Talmud. Amsterdam. Van Holkema en Warendorf, 1911.
Deze ‘bundel schetsen’ (zooals p. 125 staat) gewijzigd overgenomen uit de ‘Stemmen
uit de Vrije Gemeente’ en aan de nagedachtenis van P.H. Hugenholtz Jr. opgedragen,
vertoont alle eigenschappen die hetgeen uit de pen van dezen vaardigen schrijver
komt tot een aangename lectuur maken. Kundig, met wetenschappelijken achtergrond,
en toch populair, nergens diep en toch niet oppervlakkig, frisch en geestig, vaak
caustisch, min of meer spotachtig: deze karaktertrekken waaraan men den schrijver
zou herkennen, ook al schreef hij anoniem, vinden wij ook hier terug. Zijn er velen
wien zij hinderen wanneer hij over dieper, religieuzer onderwerpen, b.v. over Israëls
profeten schrijft, bij de chokma doen zij hem goeden dienst. Inderdaad is blijkbaar
de ‘wijsheid’ een deel der litteratuur door Prof. Matthes met voorliefde beoefend.
Hoezeer hij in Job t'huis is weet ieder, ook over den Prediker en Jezus Sirach zal
men hem gaarne lezen. Trouwens alle hoofdstukken van dit boek zijn welkom. Zij
bevatten fijne opmerkingen, openen het oog voor allerlei kleine trekjes. Geheel up
to date, als
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de datum 1911 is, zou ik ze niet meer noemen, het zijn nog schetsjes uit de dagen
toen de moderne geleerde meer ‘klaar’ was met zijn resultaten dan heden; maar dit
vermindert het aantrekkelijke van de lectuur niet.
l.S.
Dr. C.E. Hooykaas. Godsdienstig leven in Nederland. Haarlem. J.W.
Boissevain & Co., 1912.
‘Van dag tot dag’, in den trant van het Handelsblad heeft Dr. Hooykaas in die courant
gedurende 1911 een reeks van artikelen geplaatst over 't kerkelijk en godsdienstig
leven in Nederland; moment-opnamen dus, met het nadeel daaraan vanzelf verbonden,
dat de verschijnselen van het oogenblik min of meer geïsoleerd worden, de
doorloopende stroomingen onvoldoende gekenschetst. Uit het verleden komt alleen
de gestalte van de Génestet uit, met wien de schrijver begint en eindigt.
In goeden toon, vlot leesbaar, met een zelden gelukt streven naar billijkheid, handelt
dan Dr. Hooykaas over de richtingen op kerkelijk gebied. Orthodox en modern,
calvinist en ethisch komen dan aan de orde, evangelischen kunnen min of meer over
verwaarloozing klagen. Het karakter van losse artikelen verloochent zich niet: de
stemming is hier scherper, daar irenischer. Een blik op zekeren afstand, waardoor
het boek historische waarde zou krijgen, ontbreekt geheel. De schrijver is er altijd
midden in, met zijn sympathie en antipathie. Dat ik het met zijn oordeel zelden geheel
eens ben, zal hem niet verbazen. Maar zijn blik is veel minder wijd dan ik van hem,
die nog in 't laatste decennium verdienstelijk leerling was der Leidsche Universiteit,
zou verwacht hebben. Dat hij Dr. de Hartog vrijwel als een representatieve, centrale
persoonlijkheid ziet, bewijst dat hij luidruchtig met belangrijk verwart. Aan Ds.
Hulsman geeft hij crediet voor echtheid en aandoenlijken zielestrijd. De gave van
onderscheiding der geesten is onzen schrijver vreemd. Hij ziet de etiketjes meer dan
de personen. Eigenlijk ziet hij alleen het etiket: modern. ‘Vrijzinnig’ klinkt hem nog
wat onzeker. ‘Modern’ moet het zijn. Alleen modern is heelemaal in orde. En dit is
dan ook in orde. Het levert den maatstaf voor alle richtingen en verschijnselen. Zeer
gebeten is hij ook op ‘Ethisch’. Gemis aan denkkracht, gemis aan durf, gemis aan
eerlijkheid: wordt het den ethischen niet van rechts en links verweten? Zij kunnen
er niets tegen zeggen!? Wat wil men dat zij zeggen? ‘Wij denken en durven toch ook
wel, en wij zijn
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geen knoeiers’. Verwacht men werkelijk dat zij dit zullen betoogen aan beseflooze
brochure-fabrikantjes en kranten-schrijvertjes?
Intusschen zijn er in 't boek van Dr. Hooykaas ook betere bladzijden. Waar hij het
geestelijke leven bij modernen wil versterken. Waar hij het geestelijke samenleven
op de Woodbrooke conferenties zoekt. Maar over 't geheel is het een onappetijtelijk
geschrift van naïef modernen geest, zonder historisch perspectief, fatsoenlijk van
toon, vulgair van inhoud.
Ook aan feitelijke onnauwkeurigheden ontbreekt het niet. Laat mij er een
releveeren. P. 189 noemt hij Onze Eeuw een ethisch tijdschrift, gelijk onlangs Prof.
G. Kalff het christelijk-historisch achtte. Uit de lijst der medewerkers, uit de politieke
en economische stukken blijkt toch wel dat Onze Eeuw is een liberaal orgaan.
l.S.
Verzen door Volker. Nieuwe Bundel. Amsterdam. P.N. van Kampen &
Zoon, 1912.
De poëzie van dezen naamloozen dichter, die, ofschoon noch menschenschuw in
zijne kunst, noch ongevoelig voor het oordeel van aandachtige en minder aandachtige
lezers, volhardt in zijn voorkeur voor rustige onbekendheid, blijft ook in het overige
haar karakter getrouw. Dat karakter is veelzijdig genoeg, en indien ik in deze
bespreking, die kort moet zijn om herhaling te vermijden, daarvan ééne eigenschap
releveer, sluit dit de erkenning van andere deugden niet uit. Ditmaal trof mij bij de
lezing van Volkers gedichten in bijzondere mate de oorspronkelijke en persoonlijke
wijze op welke in zijne poëzie het oude en het klassieke herleeft en in nieuwe
frischheid opbloeit. Ik zeg dit niet zoozeer om de zeker belangwekkende herleving
der sproke van Hero en Leander, door hem beproefd in zijn tooneelspel ‘Van Twee
Koningskinderen’; want hier is sprake van deskundige, opzettelijke bewerking eener
oud-klassieke stof. Merkwaardiger, met het oog op de vraag of Romeinsche poëzie
nog leven kan in onzen tijd, zijn verschillende andere gedichten. Het is mij onbekend
of Volker een ijverig lezer der Romeinsche lyrici is: een smaakvol vertolker van
hunnen geest is hij intusschen niet zelden. Wie nog eens Horatius' aanhef van het
vierde boek der Oden, die onvergetelijke verzuchting
Intermissa Venus diu
rursus bella moves, parce precor precor
wil herdenken, en de klacht wil hooren getransponeerd in een fijne vereeniging van
ironie en blijdschap, die leze met aandacht het lied dat Volker ons geeft op bldz. 42
en dat begint:
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Liefdesliederen, wonderbaarlijk!
En ik dacht dat uit uw zinnen
Uitgedoofd was alle gloed,
Al die zoete drang der minne.

Ik wil dit bekoorlijke gedicht hier niet in zijn geheel copieeren. Misschien geschiedt
er onrecht aan wanneer wij het losmaken uit den cyclus waartoe het behoort. Want
inderdaad, de poëzie van dezen dichter vormt een geheel. Zij is als het gesprek van
een literair ontwikkeld, beschaafd en oorspronkelijk man, dat men in zijn geheel
moet aanhooren om den juisten toon ervan te vatten.
K.K.
Réné de Clercq. Uit de diepten. Roô-rozen serie 30-31. Amsterdam. S.L.
van Looy.
Verscheidene verzen uit dezen cyclus zijn in den vorigen jaargang van O.E.
verschenen, zeer zeker ook vele elders; misschien is er geen enkel onder dat nog niet
was gepubliceerd. Aan mijne ingenomenheid met de verschijning van dit goedgedrukte
boekje ontneemt dit feit niets: de poëzie van de Clercq wint door herlezing. Zij dankt
dit aan hare oprechtheid, hare individualiteit en aan hare verzorgdheid. Die
eigenschappen maken het oude weer jong. Een tocht door de druipsteengrot beeld
van het afdalen in de diepte van eigen geleden smart - wat is er minder nieuw? Toch
geeft de Clercq aan de schildering van dien duisteren weg, eindigend in het zonlicht,
de macht van het werkelijk doorleefde, en hij maakt onze eigene ervaring nieuw door
zijn schoone verzen. Ziehier de herleving van het daglicht.
Licht, lucht, verademing! Terug, of snel vooruit!...
Is hoop naar leven reeds een herbegin van leven?...
Na ruischt en roert de stroom.
Daar wiegt in groenen schijn, daar wacht de veil'ge schuit.
Kom, die mij hebt gesteund, laat sterkren steun u geven:
Wij varen uit den berg als uit een hollen droom.
Zwart vlucht vóor licht de vledermuis de welving onder.
Op rimpelwater beeft, puur zilver en smaragd,
Een zomervijvermaanschijn.
Laat buldrend schot ten grotten rollen als gedonder...
Ik voel een hand die klemt, ik hoor een mond die lacht,
Ik groet de klare zon op uw belevend aanschijn.

Als een inleiding tot den in vorm en inhoud zeer rijken verzenbundel kunnen deze
verzen vooral gelden in zooverre als ze ons
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het persoonlijke en intieme van de Clercq's poëzie levendig doen beseffen. Hij zelf
noemt die verzenreeks met treffende juistheid, al bedoelt hij den naam iets anders,
‘de Stemmen’. Want inderdaad, deze liederen hebben voor ons een levende stem:
wij lezen niet, doch hooren den toon van des dichters stem als kenden wij hem
persoonlijk. En dat niet alleen als hij jubelt of luid klaagt; ook als hij fluistert. Kan
op zachter toon, en daarbij met meer suggestie eene stemmin worden meegedeeld
dan het geschiedt in deze acht regels:
LOOMHEID.
't Geluchte rust; de molen ook.
Heel ver een schouw gelijk een spook.
Draait de aarde? Neen; aârs stond de rook
Zoo stil niet.
Nog stiller staat mijn hart en moe
Van wat ik doe en niet en doe.
De dag moet naar den avond toe
En wil niet.

Zelfs al ware Réné de Clercq onzen lezers niet reeds zoo bekend, als hij is, zou het
niet noodig zijn na de aanhaling van dit gedicht, zoo meesterlijk samengesteld en
zoo buitengewoon welsprekend in zijn tragen uitgang, veel te zeggen om hen op te
wekken tot lectuur van zijnen bundel. Zal dan ook bij de lezing niet in ieder gedicht
de stem van den zanger even helder, of even welluidend zijn, en zullen er allicht
liederen onder zijn die we niet herlezen, de eindindruk blijft die van een groote
dankbaarheid.
K.K.
Dr. J. Vürtheim. Groote Godsdiensten. Romeinsche Religie. Baarn.
Hollandia-Drukkerij, 1912.
Voor den uitgever der bekende serie monografieën over ‘groote Godsdiensten’ was
er alle reden om zijn geluk te prijzen toen hij Dr Vürtheim bereid mocht vinden om
na en naast de Grieksche Religie (vgl. O.E. 1911, III. p. 304) ook de Romeinsche te
behandelen. De eenheid van beschouwing, vooral bij de waardeering dezer beide
godsdiensten zoo noodig, werd daardoor grootelijks bevorderd. Het boekje over de
Romeinsche Religie is inderdaad een voortreflijk pendant van zijn voorganger: het
kenmerkt zich door de zelfde praecisie bij het trekken van de karakterizeerende lijnen,
door hetzelfde diepgaande inzicht in den geest van het be-
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sproken volk, door de zelfde op geleerdheid berustende doch nooit door
geleerdheidsvertoon verduisterde helderheid van voorstelling. En vooral des schrijvers
fijngevoelig onderscheidingsvermogen voor inheemsche en buitenlandsche elementen
in den Romeinschen Godsdienst, zijne zorg om het oorspronkelijke los te wikkelen
uit de windselen der latere cultuur, en zijne door zijn groote belezenheid niet
aangetaste zelfstandigheid in het beoordeelen der godsdienstige verschijnselen maken
deze frisch geschreven monografie ook voor deskundige lezers tot een zeer
belangwekkende lectuur.
K.K.
Een bonte vlucht. Verzen van S. Bonn. Bussum. C.A.J. van Dishoeck,
1911.
De titel van dezen bundel karakterizeert den inhoud niet geheel juist. Met een vlucht
vogels hebben de liederen van den Heer Bonn gemeen dat zij vaak zangerig zijn;
want ongetwijfeld, deze dichter hoort de verzen ruischen in zijn binnenste vóór hij
ze opschrijft. Verder; en dit acht ik geen verdienste, zij hebben de haastigheid van
voorbij gaande vogels; de Heer Bonn houdt ze niet vast om na te gaan of hun taal
wel zuiver, de cadence van hun gezang wel in de maat, de klank hunner woorden
wel afwisselend is. Maar niet geheel overeenkomstig de waarheid belooft ons de titel
een bonte vlucht. De heerschende kleur is grijs, de ondertoon is somber, zelfs waar
de dichter ons van ‘Gouden zon’ en rozenrood zingt.
Is dit eene fout? Ik zou het niet durven beweren. Het is in ieder geval een teeken
van des dichters oprechtheid. Of hij in waarheid de zwarte zijde van het leven, de
armoe, den nood, beter kent dan de lichtzij, doet in dezen niet ter zake; maar Bonn
heeft poëzie willen geven die in hare stemming zoowel de aanklachten van het
socialisme tegen onze maatschappij, als het idealisme der socialistische
levensbeschouwing vertolkte. Sterk aangrijpend schijnt mij die poëzie in geene van
deze beide uitingen, toch boeit zij mij meer in de eerste dan in de tweede.
K.K.
Prof. Dr. H. van Gelder. Algemeene Geschiedenis. Derde Deel. Groningen.
Wolters, 1912.
De beteekenis en het karakter van Prof. van Gelder's historie-beschrijving zijn na de
verschijning van het Tweede Deel
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zijner Algemeene Geschiedenis, met uitvoerigheid in ons tijdschrift besproken (zie
O.E. 1907 blz. 119 vv.). Er is dus aanleiding om van onze ingenomenheid met dien
arbeid thans slechts in eene korte aankondiging te getuigen. Voor blijdschap over
het feit dat de schrijver er in is geslaagd binnen betrekkelijk korten tijd de omvangrijke
en niet steeds even voegzame materie van dit derde volume zóó te rangschikken en
samen te stellen als thans is geschied bestaat alle reden. Wij vinden hier de
geschiedenis van een achthonderdtal jaren, dat zeker niet tot de meest bekende en
ten minste niet tot de meest doorzichtige periodes behoort, met vaste hand geteekend.
De rijke kennis, de bezadigde, ofschoon geenszins kleurlooze objectiviteit van den
schrijver geven ons, lezers, het rustige gevoel dat wij door den doolhof wandelen
aan de hand van een betrouwbaren gids. En wordt soms het tempo van onzen gang
zoo gewijzigd dat wij aarzelen het nog wandelen te noemen dan erkennen we
volmondig dat dit meer ligt aan de ontzaglijke uitgebreidheid van het terrein dan aan
den leidsman.
K.K.
François Pauwels. Het kristallen masker. Utrecht. P. de Boer, 1911.
Indien ik het wel begrijp, is de beteekenis van het allegorisch gedicht, waaraan deze
dichtbundel zijn de nieuwsgierigheid prikkelenden titel dankt, ongeveer deze: ‘de
wonderglans van het poëtisch kleed schenkt bekoring ook aan het schijnbaar
alledaagsche’. Heeft nu het alledaagsche gedachtenleven hier door Pauwels in verzen
vertolkt - des dichters wanhoop en zijne zinlijkheid, zijn studenticositeit en zijne
ironie - de bekoring van dat ‘kristallen masker’ erlangd? Het zou aanmatigend zijn
dat boudweg en voor iedereen te miskennen. Mij heeft de lectuur dezer verzen de
overtuiging gegeven dat François Pauwels vaardigheid in rijmkunst en cadenceering
bezit, en van tijd tot tijd was het me bij eene enkele strofe, alsof de belofte in de
inleidende allegorie gegeven, in vervulling zou gaan. Maar de vrijgevige haast
waarmede deze jonge dichter, al wat hij denkt in rijm brengt en op papier zet, greep
telkens ook weer mijne waardeering in den teugel. Misschien gaat het anderen en
jongeren lezers, die niet zoo als ik zweren bij het verouderde nonum prematur in
annum, gelukkiger dan het mij is gegaan.
K.K.
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[Derde deel]
Nietzsche en het christendom
Eene voorlezing
Door Dr. B.J.H. Ovink.
II. (Slot)
Men kan uit het voorgaande gemakkelijk afleiden, hoe vijandig Nietzsche staan
moest tegenover allen godsdienst en in het bijzonder tegenover het Christendom.
Inderdaad is deze vijandschap een der weinige dingen, die in zijn drie perioden
constant gebleven zijn. Maar in den lateren tijd ontwikkelde zich zijn afkeer tot een
fellen haat. Is zijn polemiek eerst nog gematigd en in behoorlijken vorm, later gaat
hij over tot het vulgairste schelden en honen, tot de grofste cynismen en profanaties.
Ook hier weer een voortdurend beweren zonder bewijs. Zelden neemt Nietzsche de
moeite een geregeld betoog te leveren, zijn uitspraken aannemelijk te maken. En
waar hij het wel beproeft, is hij, zooals van de meest bevoegde zijden is aangetoond,
oppervlakkig en blijkt duidelijk zijn gebrek aan historisch begrijpen en aan dieper
psychologisch inzicht.
Met de Joden begint volgens hem de slavenopstand in de
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moraal. ‘Alles, wat op aarde tegen de voornamen, de gewel digen, de heeren, de
machthebbers gedaan is, is niet noemenswaard in vergelijking met wat de Joden
tegen hen gedaan hebben; de Joden, dat priesterlijke volk, dat zich op zijn vijanden
en overweldigers slechts door een radikale Umwerthung aller Werthe, dus door een
daad der geestelijkste wraak voldoening wist te verschaffen. De Joden zijn het
geweest, die tegen de aristokratische waarden-gelijkstelling (goed = voornaam =
machtig = schoon = gelukkig = godgeliefd) met een vreeswekkende consequentie
de omkeering gewaagd en met de tanden van den afgrondigsten haat (den haat der
onmacht) vastgehouden hebben. Men weet, wie de erfenis van deze Umwerthung
heeft aanvaard.’ - ‘Alles verjudelt, verchristlicht oder verpöbelt sich zusehends.’
Wat hebben de christenen gedaan? ‘De sterken breken, de groote verwachtingen
ankränkeln, het geluk in de schoonheid verdacht maken, al het zelfgenoegzame,
mannelijke, veroverende, heerschzuchtige, in onzekerheid, gewetenswroegingen,
zelfvernietiging omknakken, ja de geheele liefde tot het aardsche en de heerschappij
over de aarde in haat tegen de aarde en het aardsche verkeeren - dat stelde de kerk
zich tot taak.’ - ‘Menschen, niet voornaam genoeg om de afgrondig verschillende
rangorde tusschen mensch en mensch te zien - zulke menschen hebben met hun gelijk
voor God tot dusver over het lot van Europa geheerscht, tot eindelijk een verkleinde,
bijna belachelijke soort, een kudde-dier, iets sulligs, ziekelijks en middelmatigs is
herangezüchtet, de hedendaagsche Europeaan!’
‘Het christelijk godsbegrip - God als ziekengod, God als spin, God als geest - is
een der corruptste godsbegrippen, die op aarde bereikt zijn. Daarin krijgen alle
décadence-instincten, alle lafheden en vermoeidheden der ziel hun sanctie.’
Tegen de gronddogma's van het Christendom ontwikkelt Nietzsche de bekende,
conventioneele bezwaren. ‘Wanneer wij Zondagsmorgens de oude klokken hooren
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brommen, dan vragen wij ons af: hoe is 't mogelijk! Dit geldt een voor twintig eeuwen
gekruisigden Jood, die zeide, dat hij Gods zoon was. Het bewijs ontbreekt! - Een
God, die met een sterfelijke vrouw kinderen voortbrengt; een wijze, die aanspoort,
niet meer te arbeiden, niet meer recht te spreken, maar op de teekenen van den
naderenden ondergang der wereld te letten; een gerechtigheid, die den onschuldige
als plaatsvervangend offer aanneemt; iemand, die zijn discipelen zijn bloed laat
drinken; zonden, aan een God bedreven, door een God geboet......hoe griezelig waait
ons dit alles tegen, als uit het graf van een oer-oud verleden!’
In zijn laatste periode kent Nietzsche in zijn schelden geen maat meer. Het
Christendom en de alcohol zijn volgens hem de grootste vijanden der menschheid.
‘Men doet goed, handschoenen aan te trekken, als men het N. Testament leest. De
nabijheid van zooveel onzindelijkheid dwingt er toe. Wij zouden ons de eerste
christenen zoomin als Poolsche Joden voor den omgang kiezen. Zij ruiken beide niet
goed. - Er zijn in het N.T. alleen slechte instincten, er is geen moed zelfs tot de
slechtste instincten. Alles er in is lafheid, alles is oogensluiten en zelfbedrog. Ieder
boek wordt zindelijk, als men juist het N.T. gelezen heeft.’ ‘Deze eeuwige aanklacht
tegen het Christendom wil ik aan alle wanden schrijven, waar maar wanden zijn: ik
heb letters om zelfs blinden te doen zien: ik heet het Christendom den éénen grooten
vloek, de ééne groote innerlijke verdorvenheid, het ééne groote instinct der wraak,
waarvoor geen middel vergiftig, heimelijk, onderaardsch, klein genoeg is - ik heet
het de ééne onsterfelijke schandvlek der menschheid!’ Als een staaltje, hoe verblind
Nietzsche tegenover de tastbaarste werkelijkheid is, wil ik nog dit aanhalen. ‘De heer
Renan, deze hansworst in zielkundige zaken, heeft de twee onpassendste begrippen
tot verklaring van het Jezustype bijeengeplaatst, die men zich denken kan: het begrip
genie en het begrip held. Maar als iets onevangelisch is, dan is het wel 't begrip held.
Juist de tegenstelling tot alle worstelen, tot
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alle zich-in-strijd-voelen is hier instinct geworden!’ Hoe slaat deze bewering alle
historie in het aangezicht! Jezus, die gedurende het groote kerkelijke feest midden
onder zijn vijanden verschijnt, die openlijk zijn door de heerschende sekten
veroordeelde leer verkondigt, die met geweld den tempel van hebzuchtige
schacheraars reinigt, die vol Godsvertrouwen in den dood gaat, waaruit hij zich had
kunnen redden - is dat geen waar held!
Mooi zegt Förster: ‘Er bestaat een diepzinnig schilderij van Fra Angelico. Daar
zit Christus op den troon, met verbonden oogen, den wereldbol en den skepter in de
hand. Van beide kanten echter wordt hij door ruwe gezichten bespogen. Wat zou het
zijn, als nu de verheven lijder plotseling opsprong en met den skepter naar rechts en
links op de brutale rekels insloeg? Dat is het toch in den grond, wat Nietzsche verlangt.
Ons zou ontbreken het aangrijpende beeld der volkomen voornaamheid. Christus
heerscht, hoewel hij bespogen wordt - hij heerscht juist omdat hij zich niet verlaagt
tot het gewone, in geen gebaar, geen woord, geen schaduw van een gedachte: daarin
ligt het afsteken tegen de groote massa der onvrijen en ongelouterden. De
Uebermensch van Nietzsche echter vermengt zich juist daardoor weer met de kudde,
dat hij tot het niveau der brutale Rücksichtslosigkeit neerzinkt.’ ‘Geheel anders dan
Nietzsche oordeelt dan ook Napoleon in zijn gedachten op St. Helena. Hij vergelijkt
daar zijn eigen wilskracht, die zoo verheerlijkt werd en die hij toch niet eens op zijn
generaals kon overdragen - nog afgezien van hare voorbijgaande werking - met de
onweerstaanbare macht, die over de eeuwen heen van Christus uitgaat en de menschen
aan hem onderwerpt. Een “wonder van wil” noemt het Napoleon - en Nietzsche
spreekt van een gebroken wil!’
Tot welk een diepte deze zinken kon, bewijst de meer dan schandelijke persiflage
van het heilig Avondmaal, die als Ezelsfeest in het laatste deel van zijn Zarathustra
voorkomt.
Zarathustra, die in zijn hol een reeks ‘hoogere men-
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schen’ waaronder twee koningen, een paus buiten dienst, een ‘leelijksten mensch’
en ook een ezel heeft opgenomen, schrikt als hij plotseling bemerkt, dat zijn gasten
bidden. ‘Zij lagen alle als kinderen en oude vrouwtjes op den grond en aanbaden den
ezel. En de leelijkste mensch begon juist te gorgelen en te snuiven, alsof iets
onuitsprekelijks uit hem naar buiten wilde, en zie! toen werd het een vrome, vreemde
litanie tot verheerlijking van den aangebeden en bewierookten ezel. Deze litanie
echter klonk aldus: Amen! En lof en eer en wijsheid en dank zij onzen God, van
eeuwigheid tot eeuwigheid! De ezel nu schreeuwde daarbij I-a! Hij draagt onze last,
hij nam knechtsgestalte aan, hij is lijdzaam van harte en zegt nooit: neen. - De ezel
nu schreeuwde daarbij: I-a!’ En zoo gaat dat nog een poos voort. - Zarathustra hoort
weldra dat die leelijkste mensch als een schelmenstreek deze vertooning heeft op
touw gezet. Deze zegt dan ook: ‘Van uzelf leerde ik eens, o Zarathustra, wie het
grondigst dooden wil, die lacht. O Zarathustra, gij verborgene, gij gevaarlijke heilige
- gij zijt een schalk.’ Zarathustra is over dit antwoord zeer in zijn schik en vermaant
zijn nieuwe vrienden: ‘Vergeet dezen nacht en dit ezelsfeest niet, gij hoogere
menschen. Dat ontdektet gij bij mij, dat neem ik aan als een goed teeken. Zoo iets
ontdekken slechts genezenden. En viert gij het nogmaals, dit ezelsfeest, zoo doet het
uit liefde voor uzelven, en uit liefde voor mij. En tot mijne gedachtenis!’
Düringer zegt hierover: ‘Naumann heeft in zijn Zarathustra-commentaar ook dit
Ezelsfeest uitvoerig toegelicht en beproefd er een wetenschappelijk manteltje omheen
te hangen. De overtuigdste Nietzsche-vereerders schijnen ook deze daad van hun
heros te bewonderen en smaakvol te vinden. Men bedenke: de ten doode gewijde
Jezus verzamelt zijn getrouwen tot een laatste afscheidsmaal en vraagt hen, zoo
dikwijls zij Pascha vieren, zijner gedachtig te zijn. Geheel afgezien van elk
godsdienstig of ongodsdienstig standpunt, zal niemand zich aan het aangrijpend
tragische van deze handeling kunnen onttrekken. Nietzsche gebruikt ze voor een
ezelsfeest. Er is een graad van frivo-
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liteit en cynisme, waarvoor ook de kritiek haar hoofd omhult en zich afwendt.’
Kan men zeggen, dat Nietzsche iets van het Christendom begrijpt, dat hij tot de
kern er van is doorgedrongen? Al vroeg heeft hij zich buiten de christelijke
levensgemeenschap gesteld. Door zijn opvoeding had hij wel een tamelijke
belezenheid in de geschriften van den Bijbel verkregen maar later heeft hij - zooals
uit zijn biografieën en briefwisseling blijkt - zelden of nooit zich liefdevol in de
studie van de heilige schriften of andere eminente letterkundige openbaringen van
het christelijk leven verdiept. Wat is het gevolg? Hij blijft aan het uiterlijke hangen
en vat de christelijke leer met zijn verstand op als een metafysische theorie, en vooral,
hij ergert zich aan al het leelijke en gebrekkige en tegenstrijdige wat datgene, wat
christelijk heet, aankleeft. Hij ziet het christendom ongeveer zooals een absoluut
onmuzikaal mensch zonder gehoor de muziek en alles, wat met de beoefening dezer
kunst verbonden is, beschouwen moet. Deze kan er met zijn verstand wel het een en
ander van begrijpen, want de muziek heeft natuurlijk een kant, die voor de gewone
waarneming en de analyse van het denken toegankelijk is. En als hij fijner voelt moet
hij zeer onaangenaam aangedaan worden door alle leelijkheid, tegenstrijdigheid,
belachelijkheid van het muziek-leven onzer dagen: de hoogmoed, ijdelheid en vulgaire
denkwijze van zeer vele kunstenaars, die hun mooie stemmen en reproductie-talenten
als gewone koopwaar laten behandelen, de kuiperijen en vijandschappen onder
artisten en kritici, de heerschappij der mode, de menschenvergoding, het gebrek aan
smaak en piëteit bij een veelal geblaseerd publiek, hun coquetteeren met mooie
aandoeningen, het oppervlakkig elkaar napraten, het maakwerk en onechte in vele
composities, het frivole en smakelooze van operetten en tingeltangels etc. etc. Maar
als hij tevens een ontwikkeld en bedachtzaam mensch is, zal hij er wel voor oppassen
de muziek als kunst te minachten en op haar te schelden, al was het alleen omdat
tallooze personen, die hij eert en in wier oordeel hij ver-
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trouwen heeft, haar zoo hoog stellen. Hij zal wel tot het besluit komen, dat zij een
mooien en diepen kant moet hebben, die hem ontgaat, die hij niet opmerken kan. Zou men zulk een bedachtzaam oordeel over het Christendom ook niet van een man
als Nietzsche mogen verwachten? Te meer, daar hij toch het raadselachtige,
tegenstrijdige in de empirische wereld en het beperkte van het algemeen menschelijke
en individueele begrijpen diep gevoelt. Is het feit, dat hijzelf in zijn geestelijk leven
nooit rust en vrede gevonden heeft, dan een bewijs voor de onmogelijkheid, dat
anderen die rust en dien vrede (door het Christendom) wel met recht zouden kunnen
vinden? En tallooze edele geesten, waaronder vele echte helden, verklaren toch met
de diepste ontroering dat het christelijk geloof hun vrede met het leven gegeven en
geheel nieuwe, gelukkige menschen van hen gemaakt heeft? Wat beteekent
hiertegenover al dat onvolmaakte, tegenstrijdige, onware, huichelachtige, onfrissche,
benepene dat in de som van alles, wat christelijk heet, wordt aangetroffen! Wie eenige
menschen- en wereldkennis heeft, kan het niet anders dan natuurlijk vinden, dat in
onze werkelijkheid dit onware zich met dit ware moest verbinden.
Is het denkbaar, dat een innerlijk onwaar geloof zulk een geweldige macht zou
geworden zijn? En onloochenbaar is de invloed van den christelijken godsdienst op
onze kultuur geweldig. Men kan er zich geen flauwe voorstelling van vormen, wat
deze twintigste eeuw zou geweest zijn zonder de verschijning op aarde van die ééne
persoonlijkheid! En het groote moet men groot opvatten, men moet het massaal zien
en overzien. Niet aan kleinigheden, onvolkomenheden, uitwassen, slappe en onzuivere
openbaringen moet de blik blijven hangen. Hoe heeft echter Nietzsche zijn geweldigen
vijand beschouwd en behandeld? Hij zegt: ‘Der vollkommene Weise erhebt, ohne
es zu wollen, seinen Gegner ins Ideal und macht dessen Widerspruch frei von allen
Flecken und Zufälligkeiten.’ Heeft hij zelf deze uitspraak ook tegenover het
christendom in praktijk gebracht?
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Bijna geen waardeerend woord over zijn geweldigen vijand is bij hem te vinden.
Hardnekkig ziet hij slechts den éénen kant en dat op zijne wijze.
Intusschen dit zal Nietzsche steeds succes verzekeren, daardoor zullen zijn
ontboezemingen op zeer velen altijd den indruk maken: een groote, bevrijdende
waarheid te bevatten en van mannelijken ernst en eerlijkheid te getuigen, dat hij zich
zoo onomwonden uitspreekt tegen iets, wat aan een bepaald deel van ons geestelijk
wezen altijd het christelijk geloof antipathiek maakt. Ja, in ons allen is iets - de
natuurlijke mensch heet het in de religieuse terminologie - wat het christendom
tegenstreeft, er vijandig tegenoverstaat. Tot dezen natuurlijken mensch behoort niet
alleen dat aangeboren materialisme in ons, dat altijd weer geneigd is in de ruimtelijke
werkelijkheid, de som der concrete dingen, de eigenlijke werkelijkheid te zien, het
bovenzinnelijke daarentegen hoogstens te beschouwen als een kleurloos, levenloos
verstandspostulaat, een werkelijkheid van den tweeden rang die bestaat bij de genade
der zinnenwereld; niet alleen dat lagere denken en begeeren, dat geheel wordt in
beslag genomen door de betrekkelijke, vergankelijke dingen en doeleinden, door de
praktijk van het gewone leven en de prikkelingen van het mondaine verkeer dat als
gevoelsresultante een gelijkvloersche stemming een matheid des geestes doet ontstaan,
waarin het de ziel onmogelijk is hare vleugelen uit te slaan en zich te verheffen naar
het niet-betrekkelijke. Neen, daartoe behoort ook dat edelere deel van ons wezen,
dat openstaat voor het hoogere, dat de diepste en reinste emoties wil doorleven en
smacht naar het eeuwige, boventijdelijke. Ook hierin is iets, wat zich van den austeren
ernst van het christendom met tegenzin afwendt, waarvoor het ‘descendatis, ut
ascendatis’ een ergernis is. Men wil wel persoonlijkheids-kultuur, maar op den bodem
van het natuurlijke leven. Zooals een duitsch theoloog het uitdrukt: ‘Lebensbejahung
will man, nicht Lebensverneinung, frohes Wachstum des Innenlebens, nicht inneren
Bruch. Darum ist die ethische Idee der Todfeind. Die historisch-christ-
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lichen Begriffe von Fleisch und Geist, von göttlicher Traurigkeit und Schuld bereiten
der modernen Persönlichkeitskultur soweit sie christlich sein will nur Verlegenheit.
Sie werden von Fundamental-begriffen zu schwächlichen Anhängseln, oft mehr
ästhetischer als ethischer Natur. Lebensbejahung will man, aber ohne inneren Bruch.
Auch die christliche Ethik kommt bei der Lebensbejahung an, aber erst hinter dem
inneren Bruch. Es ist nicht die natürliche, sondern eine übernatürliche
Lebensbejahung, die sich unter Umständen gerade im Verzicht auf natürliches
Lebensgefühl besonders krafftvoll äuszert, eine Lebensbejahung, zu deren
Verständniss das historische Christenthum Begriffe wie der neuen Geburt und des
heiligen Geistes erzeugen muszte’. Een levenskrisis is noodig, het oog moet geopend
worden voor bepaalde realiteiten in het eigen wezen en dat der historisch geworden
menschheid, als de ziel voor het echte christendom ontvankelijk worden zal. Zonder
dit heeft men er niet het rechte contact mee, en komen altijd weer die gewone
bezwaren op. Hoe ouderwetsch lijkt dan dat aannemen eener bijzondere openbaring
Gods in de heilige geschiedenis, die meening dat de Bijbel een geheel ander boek
zijn zou dan alle overige boeken. Moeten we dan niet tevens dat onhoudbare
aannemen, dat hij van het begin tot het einde door God als 't ware gedicteerd is? En
waar blijven wij dan met al het tegenstrijdige en onwetenschappelijke, dat er in
voorkomt? En dan die overdreven beteekenis, die aan de persoon van Christus wordt
toegekend! Wat kan het leven en sterven van dien mensch, die zoo lang geleden
bestond, afgescheiden van zijn ongetwijfeld verheven leer, voor mij zijn! Moeten
we geen geleerden zijn om uit te maken, wie en wat hij geweest is? En waarom werd
hij juist in die eeuw geboren? Men kan dat in een afgeronde, systematisch doordachte
wereldconceptie niet invoegen; men kan zich dat heele proces van zonde en verlossing
niet logisch en psychologisch, ethisch en aesthetisch begrijpelijk maken. Men ergert
zich aan dat overdreven uitmeten van de beteekenis der zonde. En dan komen die
gewone bespiegelingen over
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het nietige en oneindig kleine van het menschelijk-persoonlijke tegenover de
mathematische en dynamische overmacht der oneindige, onpersoonlijke natuur. Is
het niet onfilosofisch, te denken dat God zich met onze aarde, dat stipje in het heelal,
zoo opvallend zou bemoeien, als het christendom leert?
Maar een der grootste bezwaren is wel de vrees, dat door het christendom alle
intens doorleven van de heerlijkheid der eindige dingen, alle ongereflecteerde lust
en blijheid en lichtheid des geestes onmogelijk, al het aardsche zwaar gemaakt en
ontluisterd wordt. Dit weegt ook bij Nietzsche zeer sterk. In dat voortdurend gepraat
van schuld en genade is iets onwaars, sentimenteels, onmannelijks. Dat ‘zich een
arm zondaar weten’ strijdt met de eigenwaarde van den ‘voornamen’ mensch. Dat
smachtend uitzien naar een ‘Jenseits’, dat aldoor zich onzeker voelen, maakt van het
aardsche leven - het eenige, dat wij hebben en kennen - iets onverdraaglijk
tweeslachtigs. En wat is dat voor een eisch, om, de mooiheid van ons eigen leven
verwaarloozende, steeds, vervuld te zijn van de ellende van het afstootend vulgaire
gepeupel om ons heen, om daarin onze gelijken te zien en hen lief te hebben! Het
christendom in zijn bestrijden van al het zoogenaamde vleeschelijke en ophemelen
van het bloedelooze geestelijke, is een vijand van alle zinnelijke gratie en alle
bevrijdende lachen, en, alles tot den sombersten ernst opschroevende, vergalt het
alle natuurlijke vreugde van ons eindig bestaan!
Veel mooier, veel minder fanatiek en verdraaid dan Nietzsche drukt Heine deze
gedachten uit, wanneer hij zegt van Jan Steen: ‘Auch als religiöser Maler war Jan
ebenso grosz, und das wird man einst ganz klar einsehen, wenn die Religion des
Schmerzes erloschen ist, und die Religion der Freude den trüben Flor von den
Rosenbüschen dieser Erde fortreisst, und die Nachtigallen endlich ihre lang
verheimlichten Entzückungen hervorjauchzen dürfen. Aber keine Nachtigall wird
so heiter und jubelnd singen, wie Jan Steen gemalt hat. Keiner hat so tief
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begriffen, dasz auf dieser Erde ewig Kirmes sein sollte; er begriff dasz unser Leben
nur ein farbiger Kuss Gottes sei, und er wusste, dasz der heilige Geist sich am
herrlichsten offenbart in Licht und Lachen. Sein Auge lachte ins Licht hinein, und
das Licht spiegelte sich in seinem lachenden Auge.’
Zulke taal wil men gaarne hooren. Het is als een bevrijding, alsof men uit een
muffe benauwde, donkere kamer komt in een frisch, zonnig landschap; alsof men,
uit een nachtmerrie ontwakend, tot de natuur en de werkelijkheid terugkeert. En toch,
als iets on-reëel is, dan is het deze beschouwing. Is dan inderdaad zulk een religie
der vreugde, als hier geschilderd werd, nu, in deze gegeven wereld, mogelijk; is het
waarschijnlijk, denkbaar, dat zij ooit in de toekomst mogelijk zijn zal? Neen, haar
begrip is niets dan een ongeoorloofde, alle kennis van den empirischen mensch in
het aangezicht slaande, anticipatie. Het aesthetische in ons tracht zich hier van het
ethische los te maken en dit onder zijn heerschappij te brengen.
In ons menschelijk wezen is het zinnelijke met het geestelijke, het
concreet-aanschouwelijke met het abstractalgemeene, het empirisch-reëele met het
ideëele, het emotie-leven met het wils-leven, het betrekkelijke met het boventijdelijk
absolute op onbegrijpelijke wijze verbonden. Het zinnelijke en de werkelijkheid in
ruimte en tijd beteekent niets zonder het geestelijke en het niet-werkelijke, ideëele.
Maar ook omgekeerd: dit laatste wordt, als men het eerste wegdenkt, tot een
niets-zeggende abstractie. Waarvoor dienen al die moeilijke begrips-constructies der
natuurwetenschap? Om die aanschouwelijke werkelijkheid, die zich zoo moeiteloos
als iets eenvoudig-gegevens aan ons openbaart, begrijpelijk te maken. Want dat
quasi-vanzelf-sprekende is niet vanzelfsprekend. Het is niets dan een probleem. Zoo
ook ons gevoelsleven. Wij zouden ons ook de tegenstellingen in ons gemoedsbestaan
wel gaarne door beelden aanschouwelijk maken. Wij zijn geneigd te spreken van
trappen en lagen in onze geestelijke bewustheid, en te zeggen: dat het geestelijke uit
den bodem van 't
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natuurlijk-zinnelijke opwast en daarin steeds wortelen moet. Maar altijd werken die
beelden meer verwarrend dan opklarend. Dit is zeker: tot dat aanschouwelijke,
zinnelijke, concreet-werkelijke moet dat andere ‘het hooger of dieper geestelijke’ in
ons steeds in betrekking blijven. Er moet zijn: een steeds inniger eenheid in het vele.
Dat de eenheid alleen een eenheid is in en voor het vele, vergeten wij niet zoo
licht. Daartoe dringt dat vele, dat zinnelijk gegevene, zich met te groote kracht op.
Maar wel zijn wij geneigd in onze lagere momenten om dat zinnelijke op een
verkeerde manier los te maken van dat andere, om er een soort autonomie en
zelfstandige beteekenis aan toe te kennen. Inderdaad, er is iets bedwelmends in dat
naieve, ongereflecteerde genieten van de natuurlijke levenskracht en levensblijkheid,
in dat zich verlustigen in zinnelijke gratie en lichtheid des geestes, zooals zich dat
bv. in een Strausz-wals openbaart.
Hier heeft men, wat Goethe noemt: ‘herrliches Gefühl der Gegenwart.’ Uit zichzelf
alleen schijnt dit gerechtvaardigd te worden, en niets meer buiten zich noodig te
hebben. Tegenover dit zinnelijk-directe lijkt dat geestelijke iets onwerkelijks, iets
neerdrukkends en belemmerends. Ondraaglijk muf en pedant lijkt het, hier van het
‘hoogere’ en ‘diepere’ te spreken. Onnatuurlijk, dit zichzelf als iets machtigs en
heerlijks aankondigende, te willen controleeren, inperken en onderdrukken. Intusschen, dat zinnelijke, instinctieve leven staat niet op zichzelf. Het is slechts
bestanddeel, noodwendige ondergrond. In dat zinnelijke grijpt met de fijnste
vertakkingen dat andere in, dat zijn eigen wetmatigheid en ook zijn eigen heerlijkheid
heeft. Wij zijn niet in de eerste en voornaamste plaats bestemd voor dat zorgelooze
blijde instinct en emotie-leven. Den geest wacht een moeitevolle arbeid; de wil met
zijn geweldige persoonlijkheids-problemen doet zich gelden. En, wel beschouwd,
ontleent dat zinnelijke toch eerst zijn ware beteekenis aan dat geestelijke en krijgt
het zijn heerlijkste tinten eerst door het licht, dat er van daaruit op valt. - En nu is
hier niet van den aanvang af een ongestoord zich-aan-
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elkaar-sluiten, in-elkaar-groeien mogelijk, een geleidelijk, al is het ook door
moeitevollen arbeid tot stand komende harmonie. Want in dat andere, dat
niet-zinnelijke, doet zich de macht van het zedelijk kwaad, van de schuld, gevoelen
en daaruit komt het verderf, het onnatuurlijke ook in dat directe, vanzelfsprekende
zinnenleven, zoodat daarin niets meer volkomen argeloos, onschuldig en natuurlijk
is. Er komen leelijke bestanddeelen in van zelfzucht. Waar loopt ook bij hen, die dat
heerlijke instincten emotiewezen onbeperkt willen uitleven en aan de wetten van den
wil onttrekken, alles op uit? Op teleurstelling, oververzadiging, skepsis, cynisme,
pessimisme, wanhoop!
Het woord natuur is vaag en heeft velerlei beteekenis. Maar het in een dieperen
zin aanwendend, zou men kunnen zeggen: onze menschenwereld is het onnatuurlijkste,
wat er bestaat. Waarom toch, zoo vraagt men zich af, kan het menschdom niet dat
maximum van geluk en vrede bereiken, dat met onze eindige natuur bestaanbaar is?
Waarom moeten individu en menschheid, begaafd met zoo groote krachten van
verstand en wil, kennende de wet van oorzaak en gevolg, het verledene met al zijn
verschrikkingen voor oogen hebbend, zoo hardnekkig voortgaan zichzelf te
verscheuren en ongelukkig te maken? Waarom moet elk nieuw geslacht, frisch voor
de werkelijkheid staande, in al dat leelijke, inhumane, verdorvene en verdervende
weer met onfeilbare zekerheid ingroeien, en dien last van zonde en ellende van het
voorgeslacht overnemen? Kan de menschheid niet met een geweldige
krachtsinspanning dien demon van zich afslingeren? Neen, wie niet datgene, waaraan
hij gewoon is, voor begrijpelijk houdt, kan onze menschenhistorie niet iets normaals
vinden. Onze kultuur is niet een natuurlijke ontplooiing; er is een kanker, die in haar
invreet.
Het zedelijk kwaad is een probleem van nog geheel anderen aard dan de
wetenschappelijke problemen. Tevergeefs trachten wij het in ons natuurlijk
begripsysteem in te voegen en het uit een wereldconceptie af te leiden. Wij zouden
het booze zoo gaarne voorstellen als een natuur-
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macht, die ons, als eindige wezens, te sterk is en ons aan hare wetten oppermachtig
onderwerpt. Maar ons eigen diepste bewustzijn leert ons anders. Het is een bederf
van den wil, een ingaan tegen Gods wil. En het neemt alle rustige zelf-verzekerdheid
weg. Welk mensch kan bij eenige zelfkennis van zich beweren, dat hij eenig kwaad
krachtens zijn diepste wezen niet had kunnen bedrijven, dat het niet in zekeren zin
toevallig is, dat hij er voor bewaard is gebleven? Men zegt, dat de kinderziel een
onbeschreven blad is. Ach, tegelijk met de zelfbewustheid ziet men ook het kwade
verschijnen en zich ontwikkelen. Heeft hier alleen besmetting van buiten plaats
gehad? Kan dan ooit in den waren zin des woords iets van buiten in de ziel komen?
Kant prijst het in de Stoïsche wijsgeeren, dat zij de deugd tot wachtwoord namen,
een woord dat in 't Grieksch en Latijn beide moed en dapperheid beteekent en dus
een vijand onderstelt.
‘Maar die wakkere mannen’ voegt hij er bij ‘vergisten zich toch in hun vijand.
Want deze moet niet in de natuurlijke neigingen gezocht worden, maar het is een,
om zoo te zeggen, onzichtbare zich achter de rede verbergende vijand en daardoor
des te gevaarlijker. Zij stelden de wijsheid tegenover de dwaasheid, die zich door
neigingen onvoorzichtig laat misleiden, in plaats van haar tegen de boosheid van het
menschelijk hart op te roepen, die met zielsverdervende principes de gezindheid
heimelijk ondermijnt.’
Nietzsche zegt wel: ‘bereikt de mensch de wijsgeerige overtuiging van de absolute
noodwendigheid al zijner handelingen, dan verdwijnt elke rest van gewetenswroeging.
Een zeker soort verkeerde psychologie, een zekere fantastische manier in het verklaren
onzer motieven en van wat wij doorleven, is de noodwendige voorwaarde daarvoor,
dat iemand een christen wordt en de behoefte aan verlossing gevoelt. Met het inzicht
in deze afdwaling der rede en der fantasie houdt men op: christen te zijn.’ Maar wist
hij niet, dat in bijna alle religies, niet slechts de christe-

Onze Eeuw. Jaargang 12

15
lijke, het offer en de verzoeningsbehoefte een rol spelen; wist hij niets van het
tragische der schuld in de godenen sagenwereld der Grieken, in de kunstwerken der
poëzie, van Aeschylus af tot Shakespeare en Goethe toe? En dan wil hij zich en
anderen doen gelooven, dat het geheele schuldbegrip niets anders is dan een - gelukkig
door hem ontdekte - drogreden!
Neen, Nietzsche is geen betrouwbaar geestelijk leidsman. Hij staat zelf niet midden
in het leven. In zijn aristokratisch sensitivisme houdt hij zich verre van de
gemeenschap. De diepste, alles beheerschende levenservaringen heeft hij niet zelf
gemaakt. Daarom kan hij ook niet in de diepte gaan. Van uit zijn studeerkamer en
in de eenzaamheid der bergen spint hij zijn abstracties, fantaseert hij zijn fantasiën.
Van hem geldt ten volle, dat hij alle dingen tracht te persen in het Prokrustes-bed
zijner vooraf opgemaakte begrippen. En vaak krijgt men den indruk, dat hij zich zelf
moet opwinden om de realiteiten zoo te blijven zien, als hij ze ziet; om sommige
dingen, die vlak voor oogen liggen, niet te zien.
Nietzsche wil van het leven iets groots en heerlijks maken. Maar als men het vage
tracht te bepalen en te preciseeren komt het ten slotte neer op een onvoornamen,
innerlijk tegenstrijdigen, ondiepen Ik-cultus: een genieten van eigen brute kracht,
die zich van zichzelf alleen bewust worden kan door het vulgaire neerzien-op-anderen
(het pleonektein der sofisten) het waarnemen van een ‘distantie!’ - Het rang-probleem
is voor Nietzsche een zeer gewichtig probleem. En dat is een groote grief van hem
tegen het Christendom, dat dit met zijn ‘gelijk voor God’ alle rangverschil onder de
menschen opheft. Dit leert, dat alle zielen, ook der nederigsten, voor God een
oneindige waarde hebben, en dat wij tevens voor Hem allen evenzeer arme zondaars
zijn, allen eenzelfde verlossing behoevende. En hiertegen komt Nietzsche in zijn
aristokratischen hoogmoed op. Wat, zouden arme ontwikkelde handwerkers op gelijke
lijn te stellen zijn met geestesaristokraten en geniale kunstenaars? Zou soms het
zieleleven van een apostel

Onze Eeuw. Jaargang 12

16
Petrus hooger waarde hebben, dan dat van een Bizet, den grooten componist van
Carmen? Wordt niet zoo, al wat mooi en hoog en voornaam is, neergehaald en in
het slijk getrapt?
Men kan hier antwoorden, dat Nietzsche zich zeer onfilosofisch door de empirische
realiteit der dingen laat verblinden. Hij volgt hier de gewone oppervlakkige
opvattingen van den mondainen mensch. En toch, dat is het bekrompene in de
oordeelvellingen der menschen over elkaar, dat zij liefdeloos in de bovenste lagen
van het zieleleven blijven, zich laten leiden door de prikkelbaarheid hunner
zinnelijk-egoïstische natuur, in hun begrippen scheiden wat bijeenbehoort, elkaar
overwegend afmeten met een lageren maatstaf van uiterlijke aantrekkelijkheid,
bruikbaarheid voor het maatschappelijk leven of gezellig verkeer. Wat is dan het
eigenlijk wezen van een menschelijk individu, de geestelijke ondergrond, de kern in
een ieder onzer? Is de talentvolle, geniale geest, de brave burger, de hoffelijke,
geestige man van de wereld datgene, wat hij is, krachtens eigen machtsvolkomenheid,
uit en door zichzelf, als een God? Is het niet, in een bepaalden zin, toevallig, wat er
in ieder mensch, zooals hij zich in ruimte en tijd openbaart, tot werkelijkheid
geworden is? Deze groote veldheer zou, als hij in vredestijd en in andere
omstandigheden opgegroeid was, een gewone landheer geworden zijn; gindsche
onaantrekkelijke fabrieksarbeider, in andere omgeving geboren, een groot geleerde
of kunstenaar. Kon men eens het zieleleven van de meest uiteenloopende individuen,
in al zijn mogelijkheden en werkelijkheden, in zijn historisch geworden-zijn zoo
blootleggen, als een hoogeren geest het zien zou, hoe geheel anders zouden die
oordeelvellingen luiden! Hoeveel beperktheid, onkunde, vooroordeelen, geestelijke
zwakheid, leelijke zelfzucht zou er aan 't licht komen in wat wij bewonderen en
omgekeerd in de zielen der nederigste menschen met het onaantrekkelijkste uiterlijk
en de on-interessantste gedachte- en gevoelsuitingen, welk een heroïsme, waarvan
de groote wereld niets waarneemt! Dat is ook het edele in vele producten der
realistische littera-
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tuur onzer dagen, dat zij dat zieleleven der schijnbaar onbelangrijken als iets kostbaars
en gewichtigs behandelt en schildert.
De christelijke mensch-beschouwing is dieper en wijsgeeriger dan die van
Nietzsche. Zij legt den hoogsten maatstaf aan, zij ziet den mensch sub specie
aeternitatis. Het Christendom gaat niet af op den zinnenschijn, het onderscheidt het
wezenlijke en fundamenteele van het onwezenlijke en aan de oppervlakte komende.
Het ziet tegelijk de éénheid en solidariteit der menschheid, het daarin wortelen en
vastgegroeid zijn van de individuen en tegelijk de onbegrijpelijke door geen abstracties
te benaderen zelfstandigheid en heerlijkheid van die levens-centra, die wij Ik's,
persoonlijkheden noemen. Het legt altijd weer den nadruk op het zedelijk bederf in
den mensch, maar alleen omdat het zoo diep doordrongen is van het besef van zijn
hoogheid.
Nietzsche zegt: ‘het Christendom heeft den mensch geheel en al kapot gedrukt en
verbroken en neer doen zinken als in diepen modder. In het gevoel van algeheele
verworpenheid liet het dan opeens den glans van een goddelijk erbarmen
binnenstralen, zoodat de verraste, door genade verbijsterde een schreeuw van
verrukking uitstiet.’ Hoe verkeerd is dit voorgesteld! Zeker, bekrompen dogmatici,
door hun eigen abstracties beheerscht, kunnen zich, al is het vaak met goede
bedoelingen, zoo uitdrukken. Maar niet zoo heeft dan toch volgens de christelijke
leer het zedelijk bederf de diepste kern in ons aangetast, dat niet de hoogste, de heilige
Persoonlijkheid, de almachtige schepper en onderhouder aller dingen ons, als
persoonlijkheden, zou waardig keuren om door Hem bemind te worden. Is deze leer
van Gods liefde, die zoo groot is, dat Hij, om ons te redden en zalig te maken, Zijn
zoon in de wereld gezonden heeft, een door het slijk sleuren van den mensch?
Dat is bij Nietzsche zoo duidelijk te merken, dat hij zich van het duizelingwekkend
probleem dat er in de begrippen ‘zijn’, ‘natuur’ en ‘persoonlijkheid’ ligt, nooit recht
bewust geworden is. Men moest den door hem ver-
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achten Sokrates eens op hem kunnen afsturen, om hem uit de dilettantische
verzekerdheid, waarmede hij zich van deze begrippen bedient, wakker te schudden.
Het is alsof alle geweldige gedachtenarbeid en het ontroerende gemoedsleven sedert
de Grieken voor hem nutteloos geweest is. Hij schijnt geen ander ‘zijn’ te kennen
dan het ‘feitelijk’ bestaan in ruimte en tijd en dit als iets zeer natuurlijks te
beschouwen.
Het christelijk geloof heeft niet de aanmatiging alle raadsels van ons menschenleven
voor ons op te lossen. Maar alles komt toch daardoor in een ander licht; die raadsels
hebben niet meer het pijnigende, dat anders de dieper denkende geesten tot wanhoop
drijft. Ook de wetenschap pretendeert niet ineens het heelal voor ons doorzichtelijk
te maken. Zij beantwoordt niet alle vragen, ja, werpt steeds grootere en moeilijker
vragen op. Maar zij gaat van een vast punt uit en onderwerpt van daaruit een steeds
grooter gebied aan de heerschappij harer begrippen. Zoo is ook het christelijk geloof
een macht, die van een vast punt uitgaat en van daaruit rustig voortschrijdend en
steeds hooger problemen stellend, een steeds grooter levensgebied van haar geest
doortrekt. Het geeft door het hooghouden der persoonlijkheid en het herstellen van
de ware levensgemeenschap met den grond van alle persoonlijkheidsbestaan, van de
ware betrekking tusschen de onderdanen en den koning in het rijk des geestes,
levensvastheid en blijden levensmoed. Men kan zoo daarheen leven. Voor velen is
het genoeg, als deze wereld maar interessant is en een schoonen schijn aanbiedt, die
aesthetische en desnoods religieuse aandoeningen opwekt. Ook de wetenschap is
voor hen een luxe des geestes en zij beoefenen haar als een spel, waarin zij voor een
tijd kunnen opgaan en bevrediging vinden. Maar ineens kan deze gedachte, als een
openbaring op den mensch vallen: ‘dit persoonsleven in deze wereld moet toch ernst
zijn? Hoe moet ik leven, hoe moet ik de wereld opvatten, als mijn leven in haar
heilige ernst wezen zal?’ Dat is de gemoedstoestand om gevoel te krijgen voor de
christelijke levensopenbaring.
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Alle menschelijke ellende komt van het niet-bewustzijn van de heerlijkheid des
geestes, van het niet-gelooven in de hooge alle begrip te bovengaande beteekenis en
bestemming der persoonlijkheid. Voor wie in dat geloof een vastheid heeft, zijn ook
die zoo vaak gehoorde beschouwingen over de kleinheid van den mensch en de
nietigheid van deze aarde, het stipje in het heelal, het tegendeel van diepzinnig. Zijn
persoonlijkheid en mathematische uitgebreidheid dan onderling meetbare grootheden?
Blijft niet Pascal's uitspraak van kracht: ‘als het heelal den mensch verpletterde, zou
de mensch nog edeler zijn, dan wat hem doodt, daar hij weet, dat hij sterft. Maar van
het voordeel, dat het heelal op hem heeft, daarvan weet het heelal niets!’ En het
bezwaar van het verschijnen van Gods zoon op deze onbeduidende planeet wordt
toch wel wat verzwakt door de nuchtere vraag: ‘hoe vele vierkante mijlen zou een
planeet wel groot moeten zijn, om aan een incarnatie van den Eeuwige de vereischte
waardigheid bij te zetten?’
Nietzsche beweert: ‘In onzen tijd zou Schopenhauer zelfs niet van een allegorischen
zin der religie hebben kunnen spreken. Nog nooit heeft een godsdienst, noch
middellijk noch onmiddellijk, noch als dogma noch als gelijkenis, eene waarheid
bevat.’ Hoe weet Nietzsche dat? Kan hij het bewijzen? Zelf zegt hij: ‘waar staat de
mensch niet aan afgronden! Is zien zelf niet - afgronden zien?’ Maar ongetwijfeld
behoort toch tot die ‘afgronden’ zoowel onze verhouding tot den wereldgrond als
ons bewustzijn van die verhouding. Hoe kan hij dan zoo parmantig spreken, alsof
hij in staat was die twee met elkaar te vergelijken?
Terecht heeft men gezegd: ‘daarom is Nietzsche zoo in-humaan, omdat hij op een
verkeerde wijze boven-humaan zijn wil.’ Ook hij zoekt op zijne wijze het eeuwige.
Maar wat stelt hij dan tegenover dat door hem zoo verguisde Christendom met zijn
troostvolle en krachtenstalende levensleer en heerlijke metafysische perspectieven?
De wonderlijke, wijsgeerig onhoudbare, fantasie van den
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eeuwigen terugkeer aller dingen. ‘Eeuwig draait het rad des Zijns. Dit leven, zooals
gij het nu leeft en geleefd hebt, zult gij nog ontelbare malen moeten leven; en er zal
niets nieuws in zijn, maar elke smart en elke lust en iedere gedachte en elke zucht
en al het onzegbaar kleine en groote uws levens moet voor u terugkeeren, en alles
in dezelfde volgorde - en evenzoo deze spin, en dit maanlicht tusschen de boomen
en evenzoo dit oogenblik en ikzelf. De eeuwige zandlooper des bestaans wordt altijd
weer omgedraaid - en gij met haar, stofje van het stof!’ Deze gedachte houdt hij voor
de ‘afgrondigste’ gedachte, voor ‘den Gedanken der Gedanken’. Deze leer der
wederkeer is ‘het keerpunt in de geschiedenis.’ Hij hield haar tot het laatst toe vast,
ook toen hij het denkbeeld ‘Uebermensch’ reeds begon op te geven. Maar hoe gaat
het nu met den Uebermensch? Waartoe de moeite nemen, dezen voort te brengen,
als alles toch weer in de vreeselijkste ontaarding en décadence terugzinkt? Nietzsche
troost er zich mee, dat ook de Uebermensch altijd terugkeert. ‘Mein Ziel: auf einen
Augenblick den Uebermenschen zu erreichen. Dafür leide ich alles!’ Maar zwaren
strijd veroorzaakt hem deze moeilijkheid. Hij zegt: ‘Ich Zarathustra, der Fürsprecher
des Lebens, der Fürsprecher des Leidens, der Fürsprecher des Kreises - dich rufe
ich, meinen abgründlichsten Gedanken! Heil mir, du kommst - ich habe dich! Mein
Abgrund redet, meine letzte Tiefe habe ich an's Licht gestülpt. Heil mir, heran! Gib
die Hand.... ha, lass. Haha!.... Ekel, Ekel - wehe mir!’
Zoo eindigt Nietzsche's filosofie. Zou deze troostelooze, materialistische leer, die
krioelt van innerlijke tegenstrijdigheden, de kracht hebben om het Christendom te
vernietigen? Nietzsche zegt van zijn Zarathustra: ‘ik heb aan de menschheid het
diepste boek gegeven, dat zij bezit.’ Maar er is weinig kans dat dit boek dat andere
eeuwenoude boek zal verdringen, dat millioenen en millioenen menschen, van hooge
zoowel als van lage geestesontwikkeling, getroost en gesterkt en met levensvreugde
vervuld heeft.
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Elizabeth Wolff en Agatha Deken in frankrijk
(Fragment.)
Door Johanna W.A. Naber.
In de Sara Burgerhart, in den Willem Leevend, twee werken geschreven onder het
gerucht van oorlog en van burgertwist, wordt van de staatkundige verwikkelingen
dier dagen door de schrijfsters nimmer gerept. Van den Engelschen oorlog hoort men
er maar terloops, als bijvoorbeeld kapitein de Harde bromt: ‘die Satansche Engelschen
neemen al onze scheepen, dat men zo maar met goeye oogen aankijkt, daar mijn
bloed van kookt, alsof de groote gortketel te vuur stond’; of wel als tante Martha ons
mededeelt: ‘met dien bedroefden oorlog sluit ik alles, bij dag zo wel als bij nacht;
want ik hoor van buurvrouw hier over, dat de Engelschman alle onze dorpen in
Oost-Indiën neemt of steelt; nu dat is een Zusjen met een Broertjen; en, zeid
Buurvrouw, dat is heel erg voor ons, want nu kunnen de Engelschen ook in onze zee
komen; maar ik heb geen verstand van staatszaaken; ik heb in mijn eigen huis altijd
meer te doen dan ik af kan en lees geen kranten of Nieuwsvertelders; maar, zei
Buurvrouw, als ik onze Prins was, dan zou ik Engeland gaan
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belegeren. Ja, zei ik, dat weet ik niet en daar meê uit.’ Nog minder dan van den oorlog
vernemen wij in de bovengenoemde romans van het opkomend verzet tegen het
destijds heerschende machtsmisbruik der regenten-oligarchie, niets van de heftige
worsteling van Keezen en Prinsgezinden. Toch mag daaruit allerminst worden
afgeleid, dat Elizabeth Wolff en Agatha Deken in die groote strijdvragen van haren
tijd geen belang stelden. Integendeel, zij waren ‘warme vaderlanders’, wat zij ook
haren Abraham Blankaart verklaarden te zijn; en terecht heeft de Heer J. Koopmans
in zijne studie over de tendenz in den Willem Leevend1) met nadruk gewezen op het
voor de schrijfsters kenmerkende feit, dat wij in dien roman ook worden bepaald bij
de vraag: hoe behoort gij uw leven in te richten, opdat uwe handelingen en uwe
gedachten mogen strekken tot heil van u zelf en tot heil van uwe vaderlandsche
gemeenschap. Trouwens reeds veel vroeger, in het allereerste der door haar uitgegeven
geschriften, in de Bespiegeling over het Genoegen, schreef Elizabeth: ‘'t Staat ons
vrij, - ja, 't is onze Pligt om het onze toe te brengen tot het nut van die Maatschappij,
waarvan wij de leden zijn. Dewijl wij ons anders schuldig maaken aan verbreeking,
van die betrekking, welke wij, redelijke wezens, hebben tot onze soortgenooten.’
Met gespannen aandacht hebben Wolff en Deken de teekenen der tijden
waargenomen; althans in den tijd, waarin zij hare beste werken opstelden, waarin zij
hare Economische Liedjes dichtten en hare twee groote romans schreven, volgden
zij den loop der dingen met de gevoelens van warme Prinsgezinden; en goed
Prinsgezind had Elizabeth zich ook reeds in de dagen van den strijd om de
Santhorstsche Geloofsbelijdenis verklaard te zijn. In het jaar 1779, aan het slot van
het eerste werk, dat Wolff en Deken gezamenlijk hebben uitgegeven, namelijk het
gedicht Nederlands Verpligting tot het handhaaven der nuttige Maatschappijen en
Genootschappen in ons Vaderland, herdachten

1) De Beweging. Aug.-Sept. 1910.
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zij nog eens in het bijzonder het nut der Vaderlandsche Maatschappij te Hoorn en
zongen daarbij den stadhouder Willem V toe:
En gij, Doorluchtig Vorst! ô oogenlust, ô vreugd
Van 't vrije Vaderland! U naadren we uit verpligting
Aan uw Grootmoedigheid, uw Vaderlandsche Deugd,
Betoond in 't ruime deel, genoomen in deez' stigting...
Wierd de Eerste Willem als 's Lands Vader hoog geagt;
Spreekt niemand van dien Prins dan om zijn deugd te roemen:
Ons hart voorspelt het ons, het billijk Nageslagt
Zal 's Vijfden Willems naam nooit dan met liefde noemen.

In de Economische Liedjes drijven de vriendinnen lustig den spot met al die bedillers,
die bij het uitbreken van den Engelschen oorlog eenen hoogen toon voerden over
wat er te doen en te laten was.
Voor het Vaderland te vegten,
(Wel te weeten met den mond)
't Eene plan aan 't aer te hegten,
Zo wat snoeven met in het rond
Is al wat men uit ziet regten...

Vroolijk en opgewekt vierde Elizabeth ook nog den 24sten Augustus 1783 den
geboortedag van den jeugdigen erfprins met een ex tempore op de wijs van Marlbrouk
s'en va-t-en guerre:
Ik zing thans op 't verjaren,
Mironton, ton ton, mirontaine,
Ik zing thans op 't verjaaren van Willem Frederijk, van Willem Frederijk.

en dan verder:
Oranje's oudste zoontje / Wordt heden ellef jaar,
Voor ons, die Vrijheid eeren, / Is hij van veel belang....
Veel zegen lief, jong Prinsje, / Wenscht u uw Vaderland....
'k Spreek niet, hoe gij zult speelen / Met Hollands fieren Leeuw,
Noch 't kinderlijk bonnetje / Zet op der Vrijheids speer...
'k Verbeeld mij u veel liever, / Als gij uw lessen leert.
Hoe gij wordt onderwezen / In 't geen aan Vorsten voegt,
In Staatkunde en Historie, / In Krijgs- en Zeemanskunst.
'k Verbeeld mij u veel liever / Aan fiere Vrijheids hand.
Terwijl de waare Vrienden / Van uw Doorluchtig Huis,
U allen zegen wenschen, / U met verrukking zien,
Zich niets dan goeds beloovend / van uwe lieve jeugd.
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Laat ons in meerder jaaren / den Eersten Willem zien,
Uw braave Landgenooten / Eerbieden nog dien Vorst;
Nog heet hij Willem-Vader, / En dat bij een vrij Volk....
Leef voor de fiere Vrijheid, / Zo gij u zelf bemint;
Haar gunstling is ook de onze, / Wij haaten, die haar haat!
Gij, vrienden, die Oranje / Zo graag beminnen wilt,
Komt laat ons vroolijk wezen / Op deez' gewenschten dag! Om deezen dag te vieren / Heb ik dit lied gemaakt.
Nu naar 't clavier geloopen! / Waar 's dwarsfluit en viool?
Wij zingen 't met twee stemmen, / dat maakt een huis-concert.
Zo vieren wij 't verjaaren / van Willem Frederijk.

Elizabeth's leus, en Aagje stemde daarin met haar mede, was nu eenmaal ‘Oranje en
Vrijheid!’1) Beiden konden zich niet indenken, dat die twee zouden kunnen worden
beschouwd als met elkander in strijd, als niet bij elkander behoorende. Maar toen
men hier onder den invloed van Rousseau, den veel bewonderden, begon te gewagen
van de ‘regten des volks,’ dacht men over het algemeen daarbij nog allerminst aan
verzet tegen het stadhouderlijk bestuur2). Rousseau's bestrijding van het vorstelijk
despotisme in Frankrijk werd ten onzent, althans in den aanvang, meer eene bestrijding
van de regentenoligarchie, en daartegen bezat men juist in het stadhouderschap een
krachtig bolwerk. Dit veranderde echter, toen ingang begon te vinden de leer van
Rousseau's Contrat Social, de leer namelijk, dat de grondslag van alle
maatschappelijke verhoudingen moet zijn de vrijheid, de vrije wil des menschen,
vrijwillig gebonden door een ‘maatschappelijk verdrag’, waardoor het mogelijk wordt
in vrijheid te leven, alleen gehoorzamend aan de Rede, getemperd door het Gevoel.
Reeds lang voor Rousseau had Hugo de Groot, - wiens geschriften door Elizabeth
ernstig waren bestudeerd, en wiens portret in hare kamer een eereplaats had naast
dat van Rousseau en van Erasmus3), - den Staat gebouwd op de onderstelling van een
stilzwijgend verdrag, waarbij het volk zijne oppermacht aan de Over-

1) Brief van Arnold Geesteranus.
2) Prof. P.J. Blok. Gesch. v.h. Ned. Volk. VI. pag. 365.
3) Brieven. Pag. 109 en 122.

Onze Eeuw. Jaargang 12

25
heid op- en overdraagt. Met dit denkbeeld, schrijft Mr. Groen van Priusterer, kan
onderdanigheid gepaard gaan, zoolang men ten minste niet met Rousseau de
onvervreemdbaarheid der volkssouvereiniteit aanneemt; want, zoo vervolgt hij, ‘de
zoogenaamde Overheid is dan de verantwoordelijke en naar goedvinden afzetbare
zaakgelastigde van het volk. De volkswil, alvermogend en onfeilbaar, geldt dan als
maatstaf van godsdienst, zedelijkheid en recht. De uitspraak der numerieke
meerderheid verbindt... En de uitkomst? Van hooger wet vrij, wordt de mensch de
slaaf der numerieke meerderheid’1). Maar die onderscheiding heeft Elizabeth toen
zeker nog niet gemaakt, die gevolgtrekking toen althans nog niet getrokken. Het
vrijheidsbeginsel in vage algemeenheid, vooral zooals het tot uiting kwam in de
zangen van den dichter Bellamy greep haar machtig aan. ‘O gij,’ zong zij den vroeg
ontslapen dichter toe2),
O gij, die in dezelfde stad
Met mij in 't moeilijk leven trad,
Moest ge ons zo vroeg begeven?
Hoe speeldet gij met edlen zwier,
Op uw volmaakte heldenlier,
De heerelijkste toonen,
Door 't luistrend Neerland ooit gehoord;
Wat sloegt gij menig rijk accoord
Tot roem van Vrijheids zoonen.
Maar Vrijheid is haar dichter kwijt, Nog deeze traan zij u gewijd,
O roem der jongelingen.

Of Elizabeth het nog geweten heeft, dat Bellamy in zijne laatste levensdagen, als
hadde hij een voorgevoel van de noodlottige gevolgen, waartoe de consequente
toepassing der leer van de souvereiniteit van den vrijen volkswil leiden moest, zich
zocht te onttrekken aan de beweging, die hij wel niet had in gang gebracht, maar die
hij toch had

1) Mr. Groen van Prinsterer. Handboek voor de Vad. Geschiedenis. Paragraaf 610.
2) Aan de Vaderlandsche Burgers.
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voortgestuwd met zijne vurige liederen?1) Zoude Elizabeth, als zij het geweten heeft,
het hebben kunnen begrijpen? Zij zag toen slechts den strijd voor vrijheid en recht
tegen willekeur en onrecht, een strijd, die, als zoodanig, natuurlijk hare warme
sympathie had en haar bijvoorbeeld den fellen patriot van der Capellen geestdriftig
deed noemen:
Den Edelen Capellen,

want, roemde zij2),
Hij deed de Drostendiensten,
Van slavernij het teeken,
't Versmaadlijk, drukkend teeken,
Van vrije menschen heffen;
Vernietigen, verfoeien.
De schrandere van Berkel,
De moedige Capellen,
De Gijselaar zo waardig,
De wijze grijsaard Temming,

gaat zij dan verder voort, de voornaamste leiders der Patriotten herdenkend,
Dit zijn de groote mannen,
Dit zijn de braave burgers,
Die aan misleide Vorsten,
Bedrogen, niet kwaadaardig, Bedrogen door hun vleiers,
Vergiftigers der Hoven,
Die aan misleide Vorsten,
Hun waar belang vertoonen,
Die voor geen Vorsten zwijgen,
Als Vorsten op 's Lands wetten,
Zo onbezonnen treden,
En met de Vrijheid spelen,
De burgerlijke Vrijheid!...
Als zij des Volks belangen
Van hunn' belangen scheiden,
Het Vaderland vernedren,
Terwijl hun vuige vleiers...
Om 's Lands vernedering juichen;
Op slecht bestuurde Esquaders,
De vlag der vrije Staaten
Ten prooi des vijands stellen.

1) Van der Palm. Mijne herinneringen aan Bellamy. Redevoeringen en Verhandelingen III.
2) De Natuur is mijn Zanggodin.
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Maar eenige regels verder in hetzelfde gedicht waarschuwt zij toch ook, in haren
afkeer van den bitteren, schimpenden toon der schotschriften uit die dagen:
Maar wat er ook gebeure,
O Vaderlandsche Dichters!
Ontsiert nooit uwe gaven
Door bits en bitter schimpen:
Die personeel beledigt,
Verraad een eerloos oogmerk,
Dit werk, zo laag, kwaadaartig, Wie is er voor beveiligd?...
Toont aan misleide Vorsten
Uit zorg voor hunn' belangen,
Uit liefde voor den Huize,
Waaruit zij zijn gesprooten,
Uit liefde voor hunn' kinderen
Uit liefde voor een braave,
Uitmuntende Vorstinne,
Het waardig, dierbaar voorwerp,
Van aller braaven agting,
De roem van haare Sexe...
Toont aan misleide Vorsten
Het Nederlandsch karakter
Der vrije Nederlanders.
't Is trotsch nog onbestendig;
't Is trouw, oprecht, 't is eerlijk
Het gruwt van muiterijen;
Losbandig was het nimmer;...
't Bemint zo graag zijn Vorsten;
Maar moedig en standvastig
En ijvrend voor de Vrijheid,
Zwicht nooit de Nederlander
Voor haatlijke Overheerschers;
Hij wil het recht behouden
Om voor zich zelf te denken...

Van den goeden burger verklaart Elizabeth dan verder
Hij leest geen Lasterschriften,
Hij heeft geen duit ten besten,
Voor onbeschaamde Printen;
(Wie zij ook mogen hoonen;)
Voor schandelijke Printen,
Naar Domheids ordinantie,
Door lompe koperkrabbers
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Gekrast, de Kunst ten schande.
En als misleide Vorsten,
Bedrogen door hun vleiers,
Het Vaderland bederven,
Verfoeit hij wel hunn' daden,
Maar hoont nooit hunn' personen...
Hij hoopt altoos het beste
Ook van misleide Vorsten;
De goedheid hunner harten
Blijft steeds in zijn geheugen.

Dit staan, zoo al niet boven, dan toch tusschen de partijen, kenmerkt ook haren
Abraham Blankaart, bij monde van wien Wolff en Deken verklaren: ‘Zie, ik ben nog
van de partij, die eens tegen de moeder van den Stadhouder zeide: “Oorlogsschepen,
Mevrouw!” maar ik geloof niet, dat allen welke dit anders inzien, Aristocraaten of
Gekken zijn: dit is echter waar, dat ik niet gemeenzaam met zo iemand kan omgaan,
die dit Oorlogsschepen, Mevrouw! voor Muitmaakerij houd’1). Maar wie aan beide
zijden het betrekkelijk recht weet te waardeeren, heeft in dagen van zoo fel
ontvlamden politieken hartstocht, als in den Patriottentijd ons land beroerde, zelden
invloed. Een politieke rol hebben Wolff en Deken in die dagen dan ook niet gespeeld,
zoo min als zij door hare geschriften van voor 1787 eenige bepaalde staatkundige
richting hebben gesteund2). Wat Wolff en Deken aan politieke geschrif-

1) Brieven van Abraham Blankaart. I. pag. 192.
2) Het anonym verschenen geschrift Dagboek van het Britsch Ministerie sedert het begin der
Amerikaansche onlusten, vertaald en met aanmerkingen voorzien door William Penn
Secundus, waarin een scherp oordeel wordt geveld over de Engelsch-gezindheid van velen
en over de verwaarloozing der Nederlandsche zeemacht, welk geschrift door H. Frylink, en
Dr. Johs. Dyserinck met hem, aan Elizabeth Wolff is toegeschreven, kan bij nauwlettende
lezing niet voor werk van hare hand worden aangezien; de allegorische vorm daarvan is haar
te vreemd. Bovendien heeft Elizabeth alle aandeel aan dit stuk beslist ontkend in de Voorrede
van het 2de deel der Brieven over onderscheiden Onderwerpen, waar zij schrijft: ‘mij komt
ook de eere niet toe voor de Aanteekeningen van William Penn Secundus op de Memorie
van den Ridder Yorck, mij opgedrongen.’ cf. H. Frylink. Elizabeth Wolff en Agatha Deken.
pag. 87; en Dr. Johs. Dyserinck. Catalogus der Wolff- en Dekententoonstelling van 1895.
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ten hebben in het licht gegeven, - Elizabeth alleen De Natuur is mijn Zanggodin,
Aan het Vaderland, Aan de Vaderlandsche Burgers, Vrijheid Blijheid, en wat later
met Aagje samen Gedichten en Liedjes voor het Vaderland, - schijnt zelfs tamelijk
onopgemerkt te zijn voorbij gegaan. Terwijl oudere werken in den regel bij herhaling
op nieuw moesten worden uitgegeven, hebben deze geschriften het niet eens tot
éénen enkelen herdruk kunnen brengen. Zij zijn, niettegenstaande den hartstochtelijken
toon, die er in klinkt, vaag en mat van inhoud, vooral in vergelijking met het pittige
en hartige van Elizabeth's gedichten uit haren Santhorstiaanschen strijd. Maar dat
kon ook niet anders zijn, want eene scherp geformuleerde staatkundige overtuiging
hadden Elizabeth en Aagje niet. Van hare politieke ontboezemingen kon van den
beginne gelden wat Prof. R. Fruin heeft aangeteekend op den omslag van een nog
onuitgegeven manuscript, gedagteekend uit het jaar 1798, namelijk: ‘dit vertoog
ademt noch bijzonder politiek inzicht, noch bijzondere zeggingskracht. Alleen aan
de pen der schrijfsters ontleent het eenig belang’1). Zoo ook in het hartstochtelijke
gedicht aan de Vaderlandsche Burgers, waarin Elizabeth onder den levendigen indruk
van het bekende oproer aan de Stadhouderspoort in Maart 1786 der burgerij toeroept:
ô Medeburgers, die, met mij
Een afschrik hebt van slavernij,
Die naar gestaafde wetten
Wilt leeven voor uw Vaderland,
Wat u ook wedervaar' houd stand;
Laat niets uw moed verzetten.
Als Muitzucht 't zaad van Tweedragt strooit
Zig met gehate Leuzen tooit,
Laat niets uw moed verzetten;
Neen, Nederlandsche burgerschaar!
Bescherm in 't ijsselijkst gevaar,
De Nederlandsche wetten.

1) Vertoog geschreven in het laatste van Mei en begin Juni 1798 met het doel om den coup
d'état van 22 Januari te verdedigen in den zin der meer doortastenden, die door Daendels
den 12den Juni overwonnen zijn. Denkelijk is de staatsgreep van Daendels de oorzaak van
het niet verschijnen van dit werk.
Handschrift. Bibliotheek der Maatschappij van Ned. Letterkunde.
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en waarin zij dan, eenige coupletten verder, den stadhouder, die als protest tegen de
miskenning door de Staten van Holland van zijn recht van commando in den Haag
uit zijne Residentie was geweken, bezweert:
Uw waare vrienden, dat zijn wij,
De welgezinde Burgerij,
Bekend met haare rechten;
Ook door niet één, die billijk denkt,
Zijt gij ooit in uw recht gekrenkt;
Wij willen 't niet eens denken.
Denk niet, dat onverschilligheid,
Al wordt gij niet door ons gevleid,
De banden heeft verbrooken,
Daar 't Vaderland ons meê verbondt;
Nog heeft, ô Vorst! tot op deez' stond
Ons hart voor u gesprooken.
Wij doen aan uwe deugden recht;
En zij, die in den hoogen echt
Haar lot aan 't uwe paarde:
(Die ik met eerbied steeds beschouw)
Bewondren we als een groote vrouw,
Wij kennen haare waarde...
Dit denken, ja, - dit voelen wij:
Is 't mooglijk, dat een volk zo vrij,
Zo ongeveinsd van zeden,
Door u niet beter wordt gekend;
Ach hoor, voor 't gantsch zig van u wendt,
Uw waar belang, - uw Reden.

Doch wat zij eigenlijk van de burgerij verwachtte, en wat Willem V, volgens haar,
dan eigenlijk had moeten doen, blijft ook na herhaalde lezing van het lange,
hartstochtelijke gedicht een duister raadsel. Onvermengd patriotsch of
anti-stadhouderlijk gezind waren Elizabeth en Aagje toen zeer zeker nog niet. Blijkens
het gedicht Vrijheid Blijheid, dat is gedagteekend 16 September 1786,

Onze Eeuw. Jaargang 12

31
zijn zij dat eerst geworden onder den indruk van de bezetting van Hattem en Elburg
op last der Staten van Gelderland door de prinselijke troepen; en zij zijn sedert in
die meening bevestigd door verontwaardiging over de gewapende interventie van
Pruisen in den strijd tusschen den stadhouder en de Staten van Holland: door afkeer
van de uitspattingen van het Oranjegezind gemeen bij gelegenheid van het herstel
van Willem V in diens erfelijke waardigheden,
Toen Muitzucht, opgetooid door slaafsche Oranjestrikken
Woedde op de Burgerij, haar huizen heeft geslecht,
Al raazende: ‘Lang leef de Prins!’

maar bovenal door ergenis over de repressieve maatregelen, waartoe de stadhouder
na zijne restauratie overging en wel moest overgaan. Haar hart hing met diepe deernis
over al diegenen, die thans als ballingen wijken moesten, en over de velen, die, zich
hier niet meer veilig gevoelende, hen volgden naar den vreemde:
Toen Willem eed en plichten schond,

gelijk Elizabeth en Aagje wel wat al te boud beweerden.
Toen Tiranny, door laffe vrees gedreeven,
Den Patriot in ballingschap deed leeven;
Zelfzoekende Eigenbaat voor Overheersching kromp...
Toen de ondankbre Volksverdrukker
Woedde op de burgerij,
Alles beefde voor Oranje,

toen was het haar te moede, als ware voor haar, al liet men haar persoonlijk
ongemoeid, het blijven eveneens onmogelijk geworden; toen hebben ook zij
Het gastvrij Lelyryk ten schuilplaats uitverkooren1).

Lommerlust werd verkocht; al beider bezit, tot zelfs Elizabeth's met zorg en liefde
bijeengebrachte uitgebreide prentverzameling Atlas der Vaderlandsche Historie en
van

1) Gedichten en Liedjens voor het Vaderland.
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Amsterdam1) te gelde gemaakt; het beheer over het gezamenlijk vermogen der
vriendinnen, een rente van f 6000 vertegenwoordigende2), toevertrouwd aan den
bevrienden Amsterdamschen koopman Van Nissen; en door niets gebonden, daar
haar pleegkind, Elizabeth's nichtje, Jansje Teerlink, om dezen tijd in het huwelijk
trad met den predikant Van Crimpen te Wijk-aan-Zee, begaven Wolff en Deken zich
op weg. Tijdgenooten achtten die uitwijking voorbarig, zoo niet onnoodig, gelijk J.
Konijnenburg in zijne Lofrede na haar verscheiden onbewimpeld heeft te kennen
gegeven. Haar vrijwillig genomen besluit om te vertrekken was echter niet zoo zeer
een gevolg van de destijds algemeene paniek, die zelfs een van der Palm dreef tot
eene onberedeneerde, overhaaste vlucht uit Maartensdijk3) dan wel eene daad van
protest tegen den keer der dingen. Maar terwijl de andere uitgeweken Patriotten
elkander bleven zoeken en in den beginne niet veel verder gaande dan Brussel, van
daaruit verschillende kolonies vormden als het ware, - eerst in Vlaanderen, te
Duinkerken, Antwerpen en Lier, later ook in den Noordelijken uithoek van Frankrijk,
te St. Omer en te Grevelingen, - is het wel opmerkelijk, dat Elizabeth en Aagje, als
wilden zij alle gemeenschap met de andere uitgewekenen verbreken, zich dadelijk
hebben afgescheiden van den grooten stroom om juist in tegenovergestelde richting,
alleen en onverzeld, naar het Zuid-Oosten te trekken. Aan de politieke actie door de
ballingen sedert te voeren, hebben zij zich dus van stonde aan onttrokken.
Volgens eene aanteekening in eenen ouden almanak4) reisden de vriendinnen over
Brussel, Maubeuge, Avennes, Guise, Laon, Rheims, Châlons, Vitry,
Châlons-sur-Saône, Langres, Dyon, Tournus, Macon, om eindelijk stand te

1) Beemster Winter-Buitenleven.
2) Opgave van Elizabeth's neef, den Heer W. Kist. Mededeeling van Dr. Johs. Dyserinck.
Spectator. 1901. No. 54.
3) N. Beets. Het Leven van van der Palm.
4) Brieven. Pag. 289. Noot.
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houden te Trévoux, gelegen aan de Saône, op eenen heuvel, vanwaar
Men ziet Lyon ten Zuiden blaauwen.

Waarschijnlijk zijn Wolff en Deken, reizende zonder bepaald doel, aangetrokken
door de stille rust en door de afgelegenheid van het aardige stadje.
Geliefd Trévoux, zo wel geleegen,
Ons oog had naauwlijks u gezien,
Of onze woning was gekoozen1),

zongen zij later bij het afscheid nemen; en gedurende het tiental jaren, dat zij er
hebben doorgebracht, hebben zij zich er zeer gelukkig gevoeld. Zelfs Aagje, aan wie
de ballingschap dubbel zwaar moet zijn gevallen door hare onbekendheid met de
landstaal, - ‘in die jaren, waarin ik thans ben het Fransch te leeren spreeken,’ schreef
zij na eenige jaren aan de vrienden in Holland, ‘is bijna onmooglijk; echter ik kan
mij behelpen met het noodige te vorderen en kan een Fransche roman voor mij zelf
leezen en genoegzaam verstaan, iets dat ik mij nooit had durven beloven’2), - zelfs
Aagje schreef nog lang daarna: ‘Ik kan mij den zaligen oord, door onze ouderen
bewoond niet heerlijker verbeelden dan die plaats, waarin ik met mijne dierbaare
Vriendinne als vreemdeling verkeerd heb, het aan de boorden der rivier de Saône op
eenen heuvel gelegen schilderachtige Trévoux; nooit zag ik waare beschaafdheid,
reine natuur, lieve eenvoudigheid, zoo nauw vereenigd met gezond verstand, zuiver
oordeel, gulle vroolijkheid en onverniste deugd dan in de beminnelijke Burgerij dezer
kleine doch welvarende Stad’3). Het zachte klimaat deed beider gezondheid weldadig
aan; het buitenleven in de landelijke, eenvoudige omgeving was juist naar haren
smaak; de omgangsbetrekkingen, die zij er met verschillende ingezetenen
aanknoopten, zijn zij steeds dankbaar blijven

1) Gedichten en Liedjens voor het Vaderland.
2) Brieven. Pag. 288.
3) Liederen voor den Boerenstand. Voorrede.
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gedenken1). Het natuurschoon der schilderachtige streek met haar stroomende beken
en meer zuidelijken plantengroei langs de vruchtbare berghellingen, zoo verschillend
van onze Hollandsche weiden en duinen, had eene groote bekoring voor haar; en
niet minder behaagde haar het Fransche landvolk met zijnen nog voorvaderlijken
eenvoud van zeden, zijne vrome processies, zijne vroolijke spelen. Zij hebben dat
alles met ingenomenheid geschilderd in hare Wandelingen door Bourgogne, die het
licht hebben gezien in 1789, dus vóór de stormen der omwenteling ook deze
vreedzame plek beroerden. Onbewust nog van de verschrikkingen, die aanstaande
waren, zongen Wolff en Deken in dezen cyclus van vier zangen:
Bourgogne! uw schoon gewest houdt mij als opgetoogen;
Mont d'Or! Waar heeft het oog ooit fraaier oord aanschouwd...
Hier rijst een torenspits door 't bladerrijk geboomt';
Daar zie ik eene hut; meer boven aan een woning;
Ter zijde ruischt een bron, die kronklend nederstroomt;
De mensch behoeft zich hier op welzand niet te waagen;
Het allerzwaarst gesticht rust hier op vasten grond....
Mont d'Or is niet bedekt met dorre, vaale heiden;
Hier zie ik droog, noch schraal, noch wijkend zandig duin;
De landman laat zijn vee hier in de klaver weiden;
De druif zwelt onder 't loof tot boven aan den kruin;
Hier ademt men een lucht vol veerkracht, reinheid, leven;
En als de zomerzon de druif tot rijpheid zwelt,
Dan ruischt door dit gebergt', hoe steil, hoe hoog verheven,
Een liefelijke wind, die afwaait tot in 't veld;
Hij doet het somber heir der koortzen voor hem vluchten;
Dan rijst een zoeten geur uit bloem en kruid en plant;
Dan wordt het bloed gekoeld door schoone zomervruchten;
Dan spreidt het hoog geboomt' zijn schaduw over 't land...
Kunstelooze watervallen,
helder als het rotskristal,
Leiden frischheid, leven, schoonheid,
in het laag gelegen dal;
Schuimen, hoblen langs de boorden,
digt bezwalpt, beklensd, bespat,
Schuuren door geduurig vloejen
fraai gekleurde keitjes glad;

1) Cornelia Wildschut. V. Pag. 380. Noot.
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Zij verklappen door het ruischen,
ruischen 't geen de zinnen streelt,
Waar, ter sluik, een kronklend beekje
tusschen laage heesters speelt...
Beekje, dat den vluggen jongen
schaaterende vreugd verschaft,
Als hij met zijne kleine handen
steentjes in het water plast;
Of een ligt en hoblend scheepje,
met een wimpel opgesiert,
Neerzet in het schuimend water,
daar hij het behendig stiert;
'k Hoor het juichen van zijn makkers,
tot dit oogmerk 't zaam vergaerd,
Als het wèlbezeilde scheepje
voortsnelt met een frissche vaart;
Of wanneer hij, gansch àlleenig,
met een kinderlijk gelaat,
Blootbeens door het schuimend water
veeleer huppelt dan wel gàat..,

In den eenigen harer uit den tijd van haar verblijf te Trévoux bewaard gebleven
brieven schrijft Elizabeth, nog eens in den ouden, al te uitgelaten toon terug vallende,
aan de in Holland achter gebleven vrienden1): ‘waarom verlaat gij een land niet als
ons helaas verloren vaderland? Aagt zegt dikwijls “Wolffje, wij hebben hier meer
vreugd in eene week dan ik in al mijn leven had,” en welk eene vreugde: onkostelijk,
ontbijten in 't groen; ieder brengt het zijne mede, dat het is om uit te gieren als al die
Fransche potjes en pannetjes voor den dag komen... Eergisteren waaren wij in de
comedie en om dat het wagten ons verveelde, dansten wij alle contradansen in de
zaal tot de gordijn wierd opgehaalt, 12 sous, dollekoop - de beste plaats; ik durf niet
schrijven hoe de hollandsche dames hier gelieft zijn, 't zou flatteri gelijken; ach, ik
word dol, dat gij niet hier zijt, en denk eens, onze Brunet, een officier, is gekozen
om de derde staat te representeeren. Eeuwige eer voor deezen man; als hij door de
stad gaat, is het volk om hem met lof:

1) Brieven. Pag. 286.
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zie daar de beste man uit Frankrijk. God zegen hem, hij leeve lang! 't is een lang,
groot, mager man, die dol veel van Wolffje hout en alle daag haar plaagt om haar te
trouwen... Ach, wat een land is dat, bosschen, bergen, valleijen, wijn, vruchten enz...’
Geheel anders echter dan men uit dezen gekscherenden brief zoude opmaken, werd
in werkelijkheid het leven van ingespannen, rusteloozen arbeid, dat de vriendinnen
op Lommerlust hadden geleid, ook nog te Trévoux onverpoosd door haar voortgezet.
Een bewijs daarvan is de lange reeks van oorspronkelijke geschriften en van
vertalingen, die ten deele eerst na haren terugkeer in het vaderland het licht hebben
gezien, maar toch tijdens haar verblijf in Frankrijk door haar zijn bewerkt.
Allereerst voltooiden zij, te Trévoux aangekomen, hare uitgave van de Brieven
van Abraham Blankaart, waarvan het eerste deel nog op Lommerlust, in 1787, was
uitgekomen, en het laatste, derde, deel dagteekent van het jaar 1789, in welk jaar
ook hare Wandelingen door Bourgogne zijn verschenen. De Brieven van Abraham
Blankaart vormen eene voortzetting van de Historie van Sara Burgerhart, en sommige
bladzijden daaruit behooren tot het fijnste en teerste, dat ooit uit de pen der twee
vriendinnen is gevloeid. Zoo bijvoorbeeld de beschrijving van het sterven van
Abraham Blankaart. Saartje Burgerhart, of liever Mevrouw Edeling, zelve laten
Wolff en Deken daarvan verhalen uit den tijd, dat deze haren vaderlijken vriend in
diens laatste krankheid verpleegde: ‘Dikwijls vroeg ik, voor zijn ledikant zittende,
hoe hij zig bevondt?’ - ‘Ik dagt niet,’ zeide hij, ‘dat het sterven zo zagt in zijn werk
ging. Ik gevoel geen plaatzelijke ongemakken dan dat ik een weinig moeilijk adem
en mijne kragten neemen af; hoe zal ik het uitdrukken? - alsof men moede is en gaarn
ter ruste wilde gaan.’ - ‘Afscheid,’ zeide hij eens, ‘Neen Kind, me dunkt, wij moesten
maar geen afscheid neemen; dat maakt maar ontsteltenis; en gij weet, ik was altoos
een zagt, gevoelig man; ik leg hier nu zo bedaard en gerust dat wij het maar moeten
laaten. Ik heb aan niemand in
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de heele waereld iets meer te zeggen of te beveelen. Mijn Testament is in uwe
bewaaring: de schikkingen, daarin gemaakt, zullen opgevolgd worden, dat weet ik;
want ik zei altijd, Abram Blankaart, beschik over uw geleent goed, mijn Vriend, voor
de beurt aan u toekomt; laat de Heere u toch geheel en al reisvaardig vinden, man,
in welke ure hij tot u komt.’ - ‘Ziet gij,’ vroeg ik den zieke ‘eens, ziet gij er niet min
of meer tegen aan, mijn beste Vriend?’ - ‘Neen, Kind,’ (was zijn antwoord) ‘ik ben
overtuigd, dat die God, die mij altoos boven alles wat ik konde denken of bidden uit
goedertierenheid heeft wel gedaan, mij, zijnen ouden, welmeenenden, hoewel niet
onberispelijken dienaar nu aan den rand van zijn graf geene blijken zal geeven, dat,
wil ik spreeken, mij terug kan doen schrikken. En ook, Saartje, ik ben zo volmaakt
onderworpen aan Zijnen wil, dat indien God mij nu door eenen of anderen Engel liet
vraagen, wat ik zoude wenschen, of waar ik het liefste in den hemel zoude geplaatst
worden of waarmede bezig blijven, ik zou zeggen: Alles wat God wil en niet anders,
wil ook Abraham Blankaart, Dit is evenwel waar, Kind, dat wij allen bang zijn voor
den dood als voor eene verandering van staat. Zie, dat legt in de natuur. Maar daar
was wel wat op. Kom, dagt ik, ik zal mijn leven hier zo stellen, dat ik, als ik hier uit
mijn werk geroepen word, in dien staat hetzelfde werk, voor zo veel en tijd en
omstandigheden het zullen toelaaten, voort kan opvatten, nadat de grootste
verwondering over de overplaatsing zal geweeken zijn’... Weinige ‘minuten voor
mijn dierbaare vriend ontsliep, of liever insluimerde, poogde hij mij nog de hand te
drukken; poogde alleen; 't was te laat. Dit zeide hij voor mij verstaanbaar genoeg:
“nu, mijn Kind, zo als gezegd is,” - en zijn eerwaardig hoofd zeeg op zijn kussen.’
Op Saartje's verhaal als inleiding volgt dan eene lange reeks van brieven, naar het
heet in opdracht van Abraham Blankaart zelven, aan de schrijfsters ter uitgave
toevertrouwd. Zij worden verondersteld door den nu oud geworden man, (en dat
kenmerk van ouder te zijn geworden onder-
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scheidt den Abraham Blankaart uit de Brieven op keurige, uitstekend volgehouden
wijze van den Abraham Blankaart uit de Sara Burgerhart,) te zijn gericht aan personen
voorkomende in den eersten roman en de verdere levensloop en karakterontwikkeling
van dezen wordt er in aangetoond. Fijn gevonden en logisch bovendien is daarbij de
omkeer van gemoed bij Suzanna Hofland, Saartje's tante, onder den invloed van
Styntje Doorzicht, bij wie zij door bemiddeling van Abraham Blankaart is gaan
inwonen. Suzanna Hofland is bij Wolff en Deken, - geheel anders dan de typeering,
die Mejuffrouw Pabst in hare tooneelbewerking van de Historie van Sara Burgerhart
er van geeft, - eene benepen, angstige figuur, die als tegen beter weten en willen in
onder invloed van schijnheilige intriganten is geraakt en daarvan het werktuig
geworden; zoodat het begrijpelijk wordt, dat Saartje's moeder en voogd het kind
aanvankelijk aan hare hoede meenden te kunnen toevertrouwen, en dat eene Styntje
Doorzicht aanknoopingspunten bij haar vinden kon. Het karakter van Styntje
Doorzicht zelve, een der best geteekende figuren uit de Sara Burgerhart, is ook hier
weder uitnemend volgehouden. Allerkeurigst van teekening en vol van fijnen humor
is het tooneeltje, waarin Abraham Blankaart Suzanna Hofland en Styntje weet over
te halen om met hem eene comedie-vertooning te gaan bijwonen1). Of wij hier eene
herinnering hebben aan wat er omging bij Aagje, toen Elizabeth voor deze, die vroeger
zeker nimmer eenen voet binnen eenen schouwburg had gezet, de wereld van het
tooneel ontsloot? Wij weten uit hare brieven dat zij reeds spoedig na haar samenwonen
met Elizabeth deze, die eene groote liefhebster was van het tooneel, naar den
schouwburg vergezelde2). In hoofdzaak moeten de brieven van Abraham Blankaart
dienen ter vertolking van de denkbeelden der vriendinnen op allerlei gebied,
denkbeelden, waarin zij haren tijd soms mijlen ver vooruit waren, bijvoorbeeld als
zij haren denkbeeldigen briefschrijver doen verklaren: ‘Abraham Blankaart vindt

1) Brieven van Abraham Blankaart. II. Pag. 270.
2) Brieven. Pag. 240.
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het zoo eigen, dat men met zedelijke zieken kijft en knort, als met lichamelijke: en
nu kan hij wel bedroefd zijn over zulke beklagenswaardige schepzels, maar hij kan
er niet op uitvaaren. Ja, dit gaat zo verre, dat hij wel eens minder streng schijnt dan
veele anderen, die men, en met recht, voor braave menschen houdt’1).
Op de drie deelen Brieven van Abraham Blankaart volgden in 1789 nog, behalve
de reeds genoemde Wandelingen door Bourgogne, Elizabeth's vertaling uit het Duitsch
van het werk van Garve Over de Plichten van Cicero: in 1790 hare Hollandsche
bewerking van het geschrift van den Lyonschen predikant Frossard, De zaak der
Negerslaaven en der inwooners van Guinea2), een uitvoerig betoog in twee deelen
ter bestrijding van den slavenhandel: in 1791 De Gevaaren van den Laster, de
vertaling van een werk van de Fransche schrijfster Madame Beccari: en daarna, van
1793-1796, in zes deelen, een oorspronkelijk werk van Aagje en Elizabeth
gezamenlijk, De Historie van Cornelia Wildschut of de Gevolgen eener Opvoeding:
een roman met eene vooropgestelde bedoeling dus, gelijk de schrijfsters trouwens
in de Voorrede reeds dadelijk aangeven. ‘Wij vertrouwen’, schrijven zij daar, ‘dat
wij in Juffrouw Wildschut de natuurlijke gevolgen eener verwaarloosde opvoeding
hebben aangetoond. Het groote oogmerk der opvoeding bestaat hier in: “De kinderen
eene vaste gezondheid, een opgehelderd verstand en een deugdzaam hart te helpen
verkrijgen.” Hierover verschilt men in de bespiegelingen ook geenszins: jammer is
het maar, dat de middelen, die men daartoe aanwendt, zo dikwijls volmaakt zijn
ingericht om juist het tegendeel uit te werken, ook dan als onkundige welmeenendheid
het best der kinderen waarlijk bedoelt! Meermaals hadden wij ook gelegenheid om
in veele burgerlijke, geschikte huishoudingen op te merken, dat men de kinderen
even zo zeker door

1) Brieven van Abraham Blankaart. I. Pag. 154.
2) Verschenen zonder naam der vertaalster; maar Elizabeth wordt als de vertaalster genoemd
door Aagje Deken in eenen brief van 15 Juni 1800. cf. Brieven. Pag. 348.
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eene laffe toegevendheid als door eene bittere strengheid in hun ongeluk dreef.
Strengheid is tiranny; maar goedheid, die noch op reden rust, noch het meest mogelijk
geluk van anderen bedoelt, is niets dan eene verachtelijke zwakheid; zoo eene
goedheid vloeit uit laffe karakterloosheid, uit zucht tot rust en gemak voord en ik
weet niet, waarom men deeze ondeugd zulk een edelen naam geeft, daar men zelfs
van het Opperste Wezen stamelende gewoon is te zeggen: de hoogste wijsheid is
noodzaakelijk de hoogste goedheid. Dit behoort tot de misbruiken, waarvan het in
de zamenleeving krielt, en die zo veel toebrengen tot de groote, algemeene verwarring
in gesprekken en redeneeringen.... Hoewel wij het niet eens zijn met de Philosophen,
die stellen, dat de opvoeding alles doet, zoo gelooven wij voor als nog, dat verre het
grootste getal der kinderen worden, moeten worden 't geen men wil, dat ze eens
zullen zijn.... Ieder, die het allergewichtigst werk, dat er ooit is uit te denken op zich
neemt, - de opvoeding, behoorde bij de eerste ontwaking der reden, de kinderen niets
voor te houden dan het goede, het voortreffelijke, het deugzaam schoone; dan zullen
zij weldra zien, dat alles wat daartegen strijdt, in zig zelf kwaad zij, en gevolgelijk
geen voorwerp zijn moet van hunne begeerte; en als wij den smaak aan onze zijde
gewonnen hebben, zullen wij met eene teedere verwondering zien, welke groote
voortgangen zo een meisjen maakt in alles waardoor zij eene nuttige, beminnelijke
vrouw worden zal’. - ‘Voor 't overige’, zoo besluiten Wolff en Deken de inleiding
van dit geschrift: ‘voor 't overige zal de Leezer zien, dat wij deeze Roman in
denzelfden smaak geschreeven hebben als onze twee voorigen; doch dat daar tusschen
de grootste verscheidenheid is in acht genomen; misschien ontdekt men hier en daar
wel een familietrek met Saartje, met Mevrouw Rijzig, met Mevrouw Helder, enz.
doch de karakters zelven zijn geheel anders en werken in geheel andere kringen en
omstandigheden... Juffrouw Bethje Stamford zal, dit vertrouwen wij, niet minder de
mignon zijn van
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de meeste Leezers dan weleer hare oudste zuster Saartje Burgerhart, hoewel haar
karakter geheel anders gemodificeerd zij, zo als de opmerkende Leezer zal
toestemmen’.
In dat vertrouwen zijn de vriendinnen echter teleurgesteld; het lezend publiek heeft
bij het verschijnen der eerste deelen van de Cornelia Wildschut reeds dadelijk gevoeld,
dat dit werk ver beneden hare beide vorige romans bleef staan. Zeker, Mevrouw
Wildschut en niet minder hare vriendin, Mevrouw Richters, behooren tot het meest
oorspronkelijke dat ooit door Elizabeth en Aagje is geteekend; hare natuurlijke
vroolijkheid, hare fijnheid van opmerken en groepeeren, hare levendigheid van
briefstijl komen in deze beide figuren nog eens geheel op de oude wijze tot hun recht.
Maar de andere handelende personen, als Bethje Stamford, Mevrouw Stamford, de
Heer de Groot, hebben wel, gelijk de schrijfsters het zelven uitdrukken,
‘familietrekken’ van Saartje Burgerhart, van Mevrouw Helder, van Abraham
Blankaart, maar zijn toch eigenlijk niet anders dan met al te schreeuwende kleuren
opgewerkte copieën van vroegere teekeningen. Hoe fijn en teer is bijvoorbeeld in de
Brieven van Abraham Blankaart de beschrijving van de wijze, waarop deze een jong,
onschuldig meisje uit een speelhuis verlost; en hoe hard en schel van kleur en toon
is de beschrijving als wij in de Cornelia Wildschut den Heer de Groot hetzelfde zien
doen. Ook de vorm, door Wolff en Deken in hare vroegere werken zoo meesterlijk
beheerscht, de briefvorm, is hier minder gelukkig; de brieven zijn over het algemeen
veel te lang. De compositie is eveneens onbevredigend, daar de hoofdpersoon, Keetje
Wildschut, slechts een onberedeneerd, koppig kind is, wier ongelukken eenig
ongeduldig medelijden opwekken, maar voor wier persoon het onmogelijk is
sympathie te gevoelen. In dezen roman hebben de schrijfsters het door Richardson
in de Clarissa Harlowe gegeven voorbeeld het dichtst nagevolgd, doch zonder dezen
ook maar eenigszins nabij te komen in tragiek van behandeling. Aangrijpend is
Clarissa's hopelooze strijd tegen haar onontkoombaar noodlot; Cornelia Wildschut
loopt in botte
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onverschilligheid vrijwillig het verderf tegemoet. Zelven koesterden de schrijfsters
echter hooge verwachtingen van dit geesteskind en Elizabeth kon niet nalaten hare
gevoeligheid te betoonen over het koel onthaal, dat er aan te beurt viel, in de Voorrede
harer vertaling van de Gedenkschriften van Hippolyte Clairon; gelijk zij in de inleiding
bij hare vertaling van Smollett's De Geestelijke Don Quichot niet kon verzwijgen,
dat het haar leed deed, dat men hare vertaling van Garve's werk Over de Plichten
van Cicero ongelezen had gelaten.
Die spijtigheid was echter niet enkel gekrenkte auteursijdelheid; het was den
vriendinnen, van wie althans Elizabeth pijnlijk was getroffen door de berichten, die,
naar zij vernam, ‘geduurig in mijn Vaderland omdwaalen en zeggen, dat ik, zo ik al
niet bij mijne vaderen verzameld ben, ten minste bij de dooden uitrust van al den
arbeid, dien ik onder de zonne gearbeid heb’1), eene wezenlijke behoefte om door
hare geschriften in gemeenschap te blijven met de oude vrienden in het vaderland.
‘Ik vind iets streelends,’ schrijft Elizabeth verder nog in de inleiding van hare
bewerking van Smollett's Geestelijken Don Quichot, ‘ik vind iets streelends daarin,
dat ik op een afstand van meer dan twee honderd mijlen de kennis met mijne Leezers
kan onderhouden! Dit vermaak treft mij zo sterk, dat men een poetischen snor moet
weg hebben om het zo in al zijn kragt levendig zig te kunnen voorstellen.’ En in de
Voorrede van de Cornelia Wildschut verklaren de vriendinnen als uit éénen mond:
‘hoe verre ook van ons dierbaar Vaderland leevende, blijft het altoos het edel en
belangrijk voorwerp onzer vuurigste liefde en der uitgebreidste wenschen van ons
hart; onze pen wijdden wij al vroeg dat vaderland en die vrijheid, waardoor het uit
zijne laagste moerassen is opgesteegen tot die hoogheid, dat aanzien, dien welvaart,
waarvan wij nog de scheemerachtige blijken in onze jeugd gezien hebben.’
Dat Wolff en Deken in den vreemde onafgebroken

1) Vertaling van Smollett. Geestelijke Don Quichot. Voorrede
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met hare gedachten in Holland bleven vertoeven, blijkt ook daaruit, dat wat zij na
zoo langdurig oponthoud buitenslands hebben geschreven, toch nog zoo door en
door Hollandsch is, zoo volkomen vrij van uitheemsche invloeden. In de Cornelia
Wildschut herinnert alleen de vluchtige schets van de reizen van den jongen de Groot
en van Keetjes omzwervingen, nadat van Arkel haar heeft verlaten, als terloops aan
de tochten der vriendinnen door het Noord-Oosten van Frankrijk, eer zij naar het
Zuiden trokken; en slechts ééne enkele maal, aan het slot van het 5de deel, en dan
nog enkel in eene noot, wordt er gesproken van de Fransche omwenteling. Op geen
enkel punt zelfs sluit zich bij haar verblijf in Frankrijk aan het hoogst merkwaardige
Geschrift eener bejaarde Vrouw, waarvan de eerste twee deelen pas in 1802 het licht
hebben gezien, maar blijkens de dagteekening der inleiding toch te Trévoux
geschreven zijn. Dit werk is merkwaardig als eene soort autobiografie, omdat wij er
vereenigd vinden trekken uit de ontwikkelingsgeschiedenis van beide schrijfsters, wij zien er Elizabeth als kind, onder leiding harer moeder, en Aagje als aankomende
jonge vrouw, sterk onder den invloed der Collegianten verkeerende, - het is
merkwaardig ook, omdat Wolff en Deken hier hebben nedergelegd de uitkomst van
al haar denken over de opvoeding der vrouw, over hare maatschappelijke positie,
over hare voorbereiding tot de haar toekomende plaats in de samenleving.
Want dit werk, dat is bedoeld als een tegenhanger van de Cornelia Wildschut,
waarin de gevolgen eener verwaarloosde opvoeding worden aangetoond, geeft ons
de schildering van de ideale meisjesopvoeding, zooals Wolff en Deken zich die
hebben gedacht en die zij van het grootste aanbelang achtten voor de geheele
maatschappij. De vraag, welke plaats de vrouw daarin heeft in te nemen, heeft beiden
van den beginne bezig gehouden. Reeds in een harer eerste werken, Bespiegelingen
over den Staat der Rechtheid, had Elizabeth een vurig pleidooi gehouden voor het
recht der vrouw om zich te ‘oeffenen’ zooals de term toen luidde, en gevraagd: ‘is
de genie niet vrij? zijn de

Onze Eeuw. Jaargang 12

44
Vrouwen van die vrijheid uitgesloten?’ En zeker mocht zij dat vragen in dien tijd,
waarin eene van Merken, eene de Neufville, eene de Lannoy algemeene waardeering
vonden, zoodat zij met gerechtigden trots kon uitroepen: ‘dat het thans de eeuw der
vrouwen is, denk ik niet, dat één éénig verstandig man mij zal betwisten’1).
Eigenaardig is dan echter ook weder uit haren mond de klacht, die nog zoo actueel
is: ‘zeer dikwijls hoor ik de mannen ons, zig oeffenende Vrouwen voor zeer onnutte
leden der Maatschappij verklaaren.... maar de Vrouwen, de Vrouwen zelven bejegenen
ons niet gunstiger’2). Op onnavolgbaar geestige wijze zijn Wolff en Deken opgekomen
tegen de geringschatting der vrouw in het algemeen, als zij schrijven3): ‘Het zeggen
van Salomon: Eenen man uit duizenden heb ik gevonden, maar eene vrouw onder
die alle heb ik niet gevonden, heeft veel maal moeten dienen om ons Vrouwen een
zeer ingratieus compliment te maaken. Mij komt dit zeer ongegrond voor. Wel, hoe
zou het mooglijk zijn geweest, dat Salomon, een Oostersch Vorst, een zeer wellustig
Vorst, onder een paar duizend vrouwen zoude hebben kunnen vinden iets, dat hij
betuigde gezogt, maar niet gevonden te hebben? Die man uit duizenden is zeer zeker
een vriend, een eenig vriend voor ons hart. Wie of de Jonathan van dezen
Koninglijken Denker geweest zij, is mij onbekend; en dat spijt mij meer dan dat ik
niet weet, wie of de Bruid in het Lied der Liefde is. Zo een man uit duizenden had
hij gevonden; maar eene Vriendin, - eene Vrouw voor zijn hart, had hij niet gevonden.
En omdat Salomon nu zig in 't hoofd had gebragt om zo een schat der schatten te
gaan zoeken, daar zelfs geen Socrates die zoude hebben gevonden, moeten wij arme
vrouwen, die tog als niets zijn, ons laaten zeggen, dat geen man van verstand en
gevoel eene Vrouw zo wel tot de Vriendin van zijn hart, als tot het Wijf zijns boezems
vinden kan. Indien eens iemand naar eene keurlijke Forte piano

1) Lier-, Veld- en Mengelzangen. Voorrede.
2) Bespiegeling over den Staat der Rechtheid. Voorrede.
3) Willem Leevend. 3de Deel. Voorrede.
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alle ijzerwinkels en zoetekoekskraamen had doorzogt, zonder te vinden 't geen hij
zogt, en uitriep: alles heb ik gevonden, maar een Forte piano heb ik niet gevonden?
Wat! zou men daaruit gaan opmaken, dat er in Muziekwinkels wel eens eene schoone
Cremoonsche Fiool konde gevonden worden, maar dat er geene Forte pianos zijn?
Of zoude men alleen besluiten, dat men zo een overheerlijk Muziek-instrument niet
behoorde te zoeken in ijzerwinkels of koekkraamen?’ Het was dan ook waarlijk niet
onder de huisslooven of in de wufte, ijdele salons dier dagen, in verkeer met de door
haar zoo vinnig gehekelde petits-maîtres, dat Wolff en Deken de ideale vrouw, zooals
zij zich die dachten, meenden te moeten zoeken. Hoe zouden vrouwen uit die kringen
bekwaam kunnen zijn tot dat allergewichtigst werk, dat vrouwelijk werk bij
uitnemendheid, de opvoeding namelijk? ‘Mama is niet van de hoogste verdieping
en de dogter wordt door die Mama echter onderweezen; de gevolgen zijn hetgeen
wij zien!’ waarschuwden zij1). In het kind schuilde de komende maatschappij en
daarom juist was haar aan de opvoeding van het meisje, de komende opvoedster,
zoo ontzaglijk veel gelegen. Elizabeth en Aagje gaven grif toe, dat de opvoeding,
ook de beste opvoeding, zeker niet alvermogend is: ‘als wij het kind betragten,’
schreven zij, ‘zo als het uit de handen der Natuur is voortgekomen, waarneemen,
hoe zijne eerste phisique opvoeding werd ingericht, hoe het vervolgens door
omstandigheeden, voorbeelden, gesprekken, onderrigtingen, toevalligheeden, eigen
temperament, gewijzigd werd, zal dit ons in staat stellen om de eerste drijfveeren
zijner daaden te zien; om te beslisschen of de mensch nog iets anders zijn kan dan
het resultaat zijner omstandigheeden, een leerstuk, dat meer dan ooit bij zeker slag
van lieden, dat zig zelf wijsgeeren noemt, in de mode komt en ons in den rang der
machines plaatst’2); maar, zoo besloten zij, ‘ofschoon wij het niet eens zijn met de

1) Brieven over onderscheiden Onderwerpen. III. Pag. 64.
2) Geschrift eener bejaarde Vrouw. I. Pag. XIII.
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Philosophen, die stellen dat de opvoeding alles doet, zoo gelooven wij voor als nog,
dat verre het grootste aantal der kinderen worden, 't geen men wil, dat zij zullen
zijn’1).
Elizabeth had in hare Proeve over de Opvoeding de theorie vastgelegd en die
kortweg aldus geformuleerd: ‘Onze ziel is van geen ander stof, laat ik liever zeggen
soort, dan die der mannen.... Wij zijn beiden geestelijk volmaakbare weezens. Al het
overige is ons eigenlijk IK niet’2)..... ‘ik tracht daarom de Vrouw aan de eene zijde
een denkbeeld van haare vermogens te geeven en haar aan te zetten, dat zij die
vermogens naarstig gebruike; en tegelijk haar te doen zien, hoe beminnelijk eene
Vrouw is, die zig zo wel kan verledigen tot die verrigtingen die de Pligt van haar
vorderd, als opheffen tot die nasporingen welke haar die zuivere vermaaken geeven,
die alleen aan een geoeffend leeven gehecht zijn. Met één woord ik vermane mijne
Sex: leer denken, net denken en regel uw leeven naar de schets, die uw verlicht
verstand u vormt in welken staat en tot welken rang gij geroepen zijt’3). In het
Geschrift eener bejaarde Vrouw wordt ons daarna door Elizabeth en Aagje
gezamenlijk de toepassing gegeven, wordt het stelsel door haar in beeld gebracht.
Langs den weg van zelfstandig denken wordt ons de godsdienstige zoowel als de
verstandelijke ontwikkeling van Mietje, de heldin, geschetst. De eischen van het
practische leven worden daarbij allerminst vergeten, zelfs wordt de hooge waarde
van gemakkelijke, beschaafde omgangsvormen uitdrukkelijk erkend. ‘Als de deugd
zig beminlijk voordoet, als het verstand bevallig is, dan worden wij overal met liefde
en achting ontfangen; dan kunnen wij zeer veel nuts doen. Ik heb altoos zo zeer
gewenscht, dat lieden van de waereld niet zo veel voor hadden op hen, die zo omtrent
worden opgevoed als Mietje; hoe gelukkig ware dit voor de samenleeving!’ verzucht
de Moeder van Mietje, als zij den Vader wil over-

1) Cornnlia Wildschut. Voorrede.
2) Proeve over de Opvoeding. Pag. 15.
3) Bespiegelingen over den Staat der Rechtheid. Voorrede.
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halen toe te staan, dat Mietje dansles zal ontvangen1). Dat zelfde kostelijke gezond
verstand komt ook treffend uit in de wijze, waarop het aankomende jonge meisje
wordt gewezen op de eischen van een goed huisbestuur, van den omgang met de
dienstboden. Alle huishoudwerk stond bij Wolff en Deken in hooge eere en uit tal
van plaatsen, uit hare romans, men denke aan Martha de Harde en aan Schoonmama
Rijzig, blijkt, dat zij er tot in kleinigheden mede vertrouwd waren. Maar noodelooze
drukte daarover te maken achtten zij beneden de waardigheid van een denkend,
redelijk wezen. Hoe aardig hebben zij dit uitgesproken in de bekende schets van
Nicht Woelwater2), waar ‘een schoteltje met dopertjes, een met bloemkool, een met
boereboontjes, een met bessenvlaa, benevens een (aangebrand) schijfje en drie of
vier dunne pannekoekjes een maaltijd uitmaakten, waaraan den geheelen voormiddag
vijf menschen, behalven Nicht, zich in het zweet gewerkt en tot heigens toe vermoeid
hadden’. En in het Geschrift eener bejaarde Vrouw vermaant de Moeder de Dochter:
‘als gij meer menschen kent, zult gij zien, dat 'er vrouwen zijn, veelen zelfs, die
weinig ophefs maaken van drukten en omhaals. Zij laaten dit voor woelzieke
beuzelaarsters. Krijgen die bezoek, terstond zijn zij in verwarring: geduurig laaten
zij haare gasten alleen en zeggen: “excuseer mij, maar ik moet alles zelf doen, alles
nazien, of 'er zou niets goeds op taafel koomen; het volk is verbaasd onkundig.”
Indien nu echter deeze zotteklap iets moet beduiden, dan dunkt mij, is het dit: “gij
vrienden geeft mij een huis vol werk; gij zijt mij machtig over de hand.” Is dit niet
zeer beleefd, zeer vriendelijk? En deeze woelgeesten, die altoos heen en weer draaijen,
zijn het echter, die zig nooit met bedaardheid ergens meede bezig houden en niet
begrijpen kunnen, dat andere vrouwen tijd vinden voor alles wat zij moeten doen’3).
Elizabeth en Aagje zelven verstonden de kunst

1) Geschrift eener bejaarde Vrouw. I. Pag. 137.
2) Brieven over onderscheiden Onderwerpen. I. Pag. 245.
3) Geschrift eener bejaarde Vrouw. II. Pag. 338.

Onze Eeuw. Jaargang 12

48
om met weinig bediening in eene keurig verzorgde huishouding ruime gastvrijheid
te oefenen. Maar zij wisten ook wat dienstboden toekwam. Op tal van plaatsen in
hare werken hebben zij dit punt behandeld en toegelicht, gewezen ook op die vele
kleine onbedachtheden, waardoor de huisvrouw het leven harer ondergeschikten zoo
noodeloos kan bemoeilijken. In den Willem Leevend laten zij Christina de Vrij
verklaren: ‘het is mij geen gebabbel waardig, of de schoonmaaksters den 6den April
of den 4den Mei bij mij beginnen; ik zeg altijd, help de haastige lui en die klein behuist
zijn en winkels hebben maar eerst’. In de Brieven van Abraham Blankaart wordt ons
geschetst de teleurstelling eener knappe werkster, die een goede dienst, waarop zij
gehoopt had, ontgaat, omdat zij de dagen, waarop hare nieuwe meesteres haar
bespreken wil, reeds bezet heeft. ‘Moest die arme ziel nu een huis missen, omdat zij
juist op den 16den April niet kan komen?’ vraagt Abraham Blankaart1). Fijn
menschkundig is ook de telkens en telkens herhaalde waarschuwing tegen familiariteit
met ondergeschikten. In het Geschrift eener bejaarde Vrouw wordt Mietje reeds als
kind door hare moeder met nadruk terecht gewezen, als zij tegenover de dienstboden
ook maar in het minst uit den goeden beleefden toon valt. Over het meer dan ooit
actueele dienstbodenvraagstuk, inzonderheid over de verhouding van de kinderen
des huizes tot het dienstpersoneel, zoude uit de werken van Wolff en Deken heel wat
zijn bijeen te brengen, dat der herlezing overwaard is.
Het Geschrift eener bejaarde Vrouw is onvoltooid gebleven. Het is zelfs de vraag,
of de schrijfsters dit meer didactische en bespiegelende dan wel romantische werk,
ooit tot een goed einde zouden hebben kunnen brengen: de compositie er van is al
te gebrekkig. In de Sara Burgerhart, in den Willem Leevend is reeds dadelijk bij den
opzet de actie in vollen gang; maar hier is door den al te langzamen voortgang der
handeling Mietje, de hoofdpersoon, aan het slot van het tweede deel nog nauwelijks
tot hare belijdenis

1) Brieven van Abraham Blankaart. I. Pag. 69.
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genaderd; en volgens de bouwstoffen voor een derde en vierde deel, die nog in
handschrift aanwezig zijn in de Bibliotheek der Maatschappij van Nederlandsche
Letterkunde zoude eerst in het 4de deel een hoofdstuk voorkomen getiteld: Gaarne
wist ik, of de Leezer in deeze Afdeeling den eersten schakel mijner voor mij gewichtige
lotgevallen vinden zal. Het werk was blijkbaar opgezet zonder van te voren
afgebakend plan; wat gereed kwam, de eerste twee deelen, draagt daarvan maar al
te zeer de blijken. Dat het, zoo al niet tot een goed einde gebracht, zelfs in schets
niet verder is voortgezet dan tot halverwege het vierde deel, is waarschijnlijk toe te
schrijven aan het feit, dat om dien tijd de vreedzame rust, die Wolff en Deken te
Trévoux hadden mogen smaken, voorbij was, dat ook zij werden betrokken in al de
onrust en onzekerheid, die Revolutie-tijden nu eenmaal onvermijdelijk medebrengen,
ook voor wie zich buiten den gang van zaken houden wil.
‘Geheel Europa is in oproer en Frankrijk deeld er rijkelijk in,’ schreef Aagje
omstreeks 1791 in een ongedagteekend schrijven aan de vrienden in Holland. ‘Hoe
het gaan moet, zal de tijd leeren. God verhoede eenen binnenlandschen krijg! Schoon
wij gelukkig zo diep in Frankrijk woonen en in zulk een kleine stad, dat wij niet veel
van gewelt te duchten hebben’1). Maar dit zoude toch anders komen. Het jaarfeest
der viering van de afkondiging der Constitutie in Frankrijk en het daarop gevolgde
verbroederingsfeest van alle partijen in de Nationale Vergadering met den koning
schenen den loop der dingen nog eenen vreedzamen keer te zullen doen nemen. Maar
het was de stilte, die aan den storm vooraf gaat; deze barstte los bij den inval der
Verbonden legers van Pruisen en Oostenrijk in Lotharingen. De volksopwinding
door dien inval gewekt, wreekte zich op bloedige wijze aan den ongelukkigen
Lodewijk XVI wegens diens veronderstelde verstandhouding met vreemde
Mogendheden. Den 10den Augustus 1792 werd het koninklijk paleis der Tuileriën

1) Brieven. Pag. 287.
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door de woedende menigte bestormd. Tevergeefs stelde Lodewijk XVI met zijn gezin
zich onder de hoede der Wetgevende Vergadering: hij werd als koning geschorst en
tot strenge hechtenis in den Temple veroordeeld. Van dat oogenblik volgde de eene
verschrikking op de andere. De geestelijken, die den eed aan den Staat weigerden,
alle bekende en verdachte royalisten, werden gekerkerd; en gedurende de maand
September hadden de gevangenismoorden, de zoogenaamde Septembrisades plaats,
die menschenslachtingen op groote schaal zonder rechtspraak of vonnis, die niet
alleen te Parijs maar over geheel Frankrijk stroomen bloeds deden vloeien. In de
Vendée, in Bretagne ontbrandde de burgeroorlog. In de Nationale Conventie, het
regeeringslichaam, dat sedert de koning was geschorst, dezen en de Nationale
Vergadering moest vervangen, werd de partij der gematigde Girondijnen overwonnen
door die der woeste Jacobijnen, wier leider, Robespierre, de instelling doordreef van
het Comité du Salut Public, waar hij een dictatoriaal bewind voerde, sedert bekend
gebleven als het Schrikbewind. De voornaamste Girondijnen moesten hun leven
laten op het schavot, en na den gerechtelijken moord van Lodewijk XVI en Marie
Antoinette volgde eene reorganisatie van het revolutie-gerecht, waarbij alle wettelijke
vormen geheel ter zijde werden gesteld en binnen den tijd van zes weken ongeveer
1400 menschen werden ter dood gebracht.
Nog in later jaren, als de slaap haar de oogen sloot, zag Elizabeth in hare droomen
telkens op nieuw die schrikbeelden voor zich1):
Hoe Robespierre het volk bedroog,
Wijl hij in ieder dorp en stad
Zijn eervergeten beulen had,
De stem der menschlijkheid versmoort,
Al 't land vervult met woede en moord,
Provincies uitrooft, steden sloopt,
En lijken op elkander hoopt,
Aan dollen Heerschzucht, zwarten Nijd.

1) Gedichten en Liedjens voor het Vaderland. Pag. 98.
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Ontelbre, bloedige offers wijdt;
Hoe hij van helsche wraakzucht gloeit,
Den Patriot in ketens boeit,
En voor het nooit verzade zwaard
In duistre kerkers hem bewaard;
Hoe hij het recht. en ach! den dolk,
Betrouwt aan 't opgeruide volk;
Dat volk, 't welk zig niet meer bezit,
Door wraak en dronkenschap verhit,
Door gierge roofzucht aangevuurd,
Naar opgepropte hoolen stuurt;
Daar Raazernij, daar Overmagt,
Gewetenloos om 't leven bragt,
Door moordtuig, in de hel gesmeed,
Wie voor of tegen Vrijheid streed.
Ik trapte met een bang gemoed
Tot de enkels toe in burgerbloed,
Daar 't van de strafplaats gudzend koomt,
Tot aan de schoone Saône stroomt...

want zelfs in haar geliefd Trévoux, verhaalt zij dan verder, zelfs in
Die kleine, welgeleegen stad,
Die ons zo lang geherbergd had,
Daar nog de gulle vriendschap woont,
Daar ieder zig zo gastvrij toont,
Ook daar moest ik dat monster zien,
Dat ik voor eeuwig poog te ontvliên,
Een mensch, dat aan de dierschheid grenst,
Door Wraakzucht en door Drank ontmenscht,
Van Vrijheid raast, van Vrijheid dweept,
En Vrijheid naar den afgrond sleept...
De rust, de orde en 't recht verbreekt,
Vervolging blaast, van moorden preekt,
Door dollen ijver blaakt en brandt,
En, met de moordrol in de hand,
Opteekent, wie zijn woeste haat
Verkiest als offers voor den Staat.

Ook de beide vriendinnen werden herhaaldelijk voor ‘het gruwelijk Comité
Revolutionair’ geroepen, naar Elizabeth verhaalt; ‘maar daar zij geleefd hadden als
in Soar, als respectable vrouwen, waren zij altoos veilig’1).

1) Brieven. Pag. 294.
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De overlevering wil, dat Elizabeth bij eene dier gelegenheden stoutweg den
voorzittersstoel beklom, eene rede hield en met haren geestigen scherts hare
beschuldigers ontwapende1). Ernstig bedreigde haar echter de toepassing van de wet
op de vreemdelingen, welke wet allen geboren vreemdelingen het verblijf binnen
Frankrijk verbood. Robespierres regeeringssysteem bracht mede, dat hij
vreemdelingen zocht te weren, en sedert het verraad van generaal Dumouriez, met
wien zoo vele Hollandsche uitgeweken patriotten betrekkingen hadden aangeknoopt,
waren althans Nederlanders hem verdacht2). Wolff en Deken verkregen echter, als
hebbende reeds zes jaren rustig en stil in Frankrijk gewoond, vrijstelling van de
toepassing der wet op de vreemdelingen, en wel door bemiddeling van eenen vriend,
den ‘burger Merlin’, die hare geschiedenis tamelijk wist op te sieren. Want ofschoon
de twee vriendinnen geheel vrijwillig haar land hadden verlaten, schilderde hij haar
af als ‘gebannen voor de Vrijheid, omdat zij onder de regeering van het gruwelijkste
despotisme de zaak des volks hadden durven verdedigen door hare geschriften en
daaden’3). Bovendien wist deze vriend terzelfder tijd, Januari 1794, te verkrijgen, dat
haar, ter tegemoetkoming aan de groote geldverlegenheid, waarin zij waren geraakt,
omdat de betaling der haar toekomende renten uit Holland uitbleef, door de Nationale
Thesaurie zoude worden verstrekt een voorschot van 1200 livres onder voorwaarde
van restitutie zoodra zij weder over het haar toekomende zouden kunnen beschikken.
Maar hadden Wolff en Deken aanvankelijk al gemeend, dat stremming in den wissel
de geldzendingen uit Holland tegenhield, weldra bleek haar, dat de eigenlijke oorzaak
was: het failliet van den Heer van Nissen, waarbij haar geheele fortuin was verloren
gegaan. Feitelijk restte haar thans niets meer dan Elizabeth's weduwenpensioen van
f 100 's jaars. Sedert 1787, sedert zij

1) J. Konijnenburg. Lofrede op Elizabeth Wolff en Aagje Deken. Cf. ook de Navorscher. 1852.
2) Dr. H.T. Colenbrander. De Bataafsche Republiek. Pag. 30.
3) H. Frijlink. Elizabeth Wolff en Agatha Deken. Pag. 134.
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het land verlaten had, was haar dit echter niet meer uitgekeerd; en op alle verzoeken
om trots haar verblijf in het buitenland in het genot van dit pensioen te mogen blijven,
was afwijzend beschikt. Ook in het vaderland echter was een keer der dingen
aanstaande.
In Frankrijk bleek de Nationale Conventie te zijn opgewassen tegen de wilde
worsteling met al de gruwelen van opstand, van burgeroorlog, van invasie, van
anarchie. Na den val van Robespierre, in 1794, consolideerde zij zich zelfs in die
mate, dat gevolg kon worden gegeven aan het decreet, waarbij reeds in November
1792 de hulp van het Fransche volk was beloofd aan alle andere volken, die hunne
vrijheid zouden willen veroveren. Door eene algemeene volkswapening, als gold het
een kruistocht voor nieuwe denkbeelden, werd het leger versterkt en bezield met een
geestdrift, die het onwederstaanbaar maakte. Als een bruisende vloed stroomde het
België binnen om daarna aan te golven op Holland, waar tal van handen zich
beijverden het den weg te effenen. Wolff en Deken juichten, - als hadden zij door al
wat vooraf ging niets geleerd en als waren zij blind voor al het onheil en voor al de
schande, die er schuilden in dat willens binnen halen van eene vreemde krijgsmacht,
- toen den 2den Februari 1795 de tijding tot haar kwam, dat de Franschen in den Haag
waren en de Bataafsche onafhanklijkheid zouden erkennen. ‘Edelmoedige, dappre
Franschen,’ zongen zij:
Edelmoedge, dappre Franschen,
Onverschrokken Helden! gij
Vliegt tot hulp der Batavieren,
Met geduchte legers aan:
Zoude uw pooging u mislukken,
Strijdend onder Vrijheidsvaên?
Helden! gij zult overwinnen,
Wie is 't, die u overwon?
Zacht!.. wat wil dat vroolijk juichen? ...
Hoor daar buldert het kanon!
Blijde tijding! ‘Alles zwichtte,
Wat het Fransche heir weerstond,
De Bataafsche Vrijheid treedt weer
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Op de Vaderlandschen grond!’1)
Heil en zegen, dappre Franschen,
Die met ons voor vrijheid streed!
Toen gij met verkleumde handen,
Schraal gevoed, slechts half gekleed,
Uwen legertrein moest sleepen
Langs een vloer van glissend ijs;
Toen de barre noorderstormen
Woejen op uwe overtogt,
Snijdend u in 't aanzicht snerpten,
't IJzig sneeuw u tegenvloog! ...
Edelmoedge, dappre Franschen,
Die met ons voor Vrijheid streed!
't Is voor trouwe Bondgenooten,
Dat ge uw heldenbloed vergoot;
Viert met ons, geliefde Broeders!
Plechtig deezen grooten dag,
Dit is de eerste dag der Vrijheid
Voor 't Bataafsch Gemeenebest!2)

Van stond aan ontwaakte in de twee vriendinnen het verlangen om nog eens weder
terug te keeren naar het vaderland. Reeds in 1795 werd ingevolge van een daartoe
strekkend verzoek door Elizabeth gericht tot de Provisioneele Representanten van
het Volk van Holland, door dezen besloten, ‘dat om hulde te doen aan de verdiensten
van Elizabeth Bekker, Wed. Ds. Adriaan Wolff, aan deeze worde geaccordeert alle
de achterstallige jaren van haar weduwe Tractement, in die verwachting echter, dat
zij met allen mogelijken spoed haar weder naar haar vaderland zal begeeven en de
aan haar toegelegde gratificatie ook in dit Land komen verteeren’3). Zoo geheel waren
Wolff en Deken echter verarmd, dat zij de reis niet hadden kunnen ondernemen,
indien niet een bewonderend, maar haar persoonlijk geheel onbekend vriend, de Heer
André de Canter uit Wolvega4), haar den weg hadde geeffend

1)
2)
3)
4)

Gedichten en Liedjens voor het Vaderland. Pag. 29.
Gedichten en Liedjens voor het Vaderland. Pag. 121.
Brieven. Pag. 291.
Friesche Volksalmanak. 1863. Eekhoff. Betrekkingen van Wolff en Deken in Friesland.
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door haar het noodige reisgeld te doen toekomen.
Het afscheid van de Fransche vrienden viel Elizabeth en Aagje zwaar. ‘Ik verliet
hen,’ schreef Elizabeth reeds spoedig na hare terugkomst in het vaderland, ‘ik verliet
hen met traanen van vriendschap en dankbaarheid; er ging een weeklagen op, toen
wij vertrokken; dat afscheid roert mij nog te sterk om er meer van te zeggen: en nooit,
neen nooit denk ik aan Frankrijk dan met weemoedigheid’1).

1) Brieven. Pag. 294.
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Bismarck's briefwisseling met zijne verloofde
Door A.W. Stellwagen.
Fürst Bismarcks Briefe, Stuttgart; 1900.
Bismarcks Jugend; 1815-1848. Von Erich Marcks. Idem; 1909.
Bismarck. Von Gottlob Egelhaaf, Idem; 1911.
Op den 12den Januari 1847 vierden de heer Heinrich von Puttkamer en zijne
echtgenoote Luitgarde von Glasenapp op hun heerengoed Reinfeld het verlovingsfeest
hunner eenige, 23-jarige dochter Johanna met den heer Otto von
Bismarck-Schönhausen. Reinfeld lag, schreef Bismarck, ‘dicht bij Polen, Bütow is
de naaste stad; men hoort er de wolven en de Kassoeben alle nachten huilen; polish
spoken here’. Deelgenoot van de plechtigheid was hun aller vriend Maurits von
Blanckenburg, van Kardemin, die toen op Reinfeld logeerde en er troost vond in
deze dagen van diepe smart wegens het spoedig sterven zijner jonge, onvergetelijke
echtgenoote, Marie von Thadden, in haar leven zielsvriendin van Otto Bismarck,
dien zij en Maurits van den weg des ongeloofs hadden teruggebracht tot het credo
in den Hemelschen Vader, leider van der menschen lot.
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Veertien heerlijke dagen bleef Otto op Reinfeld vertoeven, en vriend Blanckenburg
‘overtuigde zich zienderoogen, dat leeuwen werkelijk lammeren kunnen worden’.
Johanna, die dezen Otto Bismarck nu ruim een jaar geleden op de bruiloft van Maurits
en Marie voor 't eerst had ontmoet, die van zijn ongeloof en beginnende bekeering
had gehoord en niet onkundig gebleven was van de verhalen, ter streek in omloop
omtrent het rumoerige leven van haar negen jaren ouderen verloofde, - Johanna had
haar Otto, den ‘Feniks van Achter-Pommeren’, in haar hart wel dadelijk vrij gesproken
van alle schuld, en in hem een buitengewoon man gezien, maar zij zou hem toch
hebben afgewezen, ‘indien God zich niet over hem erbarmd en hem niet althans door
het sleutelgat zijner genadedeur had laten zien.’ De volzin teekent: wie zóó schrijft,
heeft zoowel geest als vroomheid, met een tintje ironie, die ze wel van haar, van
gemoedelijke scherts niet afkeerigen, vader kan geërfd hebben, en die Otto dezen
keer in allen ootmoed zal hebben gewaardeerd. Eene vrouw van overweldigende
schoonheid was ze niet, maar hare heerlijke oogen deden wonderen van bekoring.
Zij was bovendien ‘zoo heel beminnelijk en van zeldzamen adel des gemoeds, en
facile à vivre, zooals ik nog maar heel weinig vrouwen heb gekend’, schreef Bismarck
aan zijn broer Bernhard. Dat zij nog zoo heel weinig van de wereld wist, en haar
horizont maar van Reinfeld reikte tot Kardemin, een weinig verruimd door nu en
dan een uitstapje naar Stolpe, was geen bezwaar. Hare ontwikkeling in letterkundigen
zin was niet zoo beperkt, als men denken zou van eene Achter-Pommersche landjuffer.
Zij las Engelsch en had hare Duitsche lievelingsdichters; zij was bovendien al druk
bezig met hare wat verwaarloosde studie van 't Fransch in te halen en daarmee als 't
ware Otto's wenschen te voorkomen.
Hare liefde voor muziek verheerlijkte haar leven, en als zij haar Otto deed genieten
van haar pianospel, was dit beiden eene groote vreugde. Hare vroomheid was die
der Pommersche piëtisten: blijmoedigheid in 't geloof! Hare
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zwaartillende moeder had haar gemoed helaas wat naar den somberen toon gestemd,
maar de diepe ernst van haar wezen deed toch weldadig aan. Wellicht kwam zij voor
hare 23 jaren een weinig aan zelfstandigheid te kort, maar dit tekort vergoedde ze
door bereidwilligheid om zich te voegen naar de inzichten van den krachtdadigen
Otto, haar uitverkoren, altijd wijzen raadsman en zoo trouwen vriend. Ze beschikte
echter over eene andere macht dan die der beslistheid. Hij heeft haar geschreven,
hoe hij, bij zijn eenzaam ontbijt, het theewater aan den kook brengt boven de groene
spirituslamp, een geschenkje van haar. En ze gaat daar op in, zeggende: ‘ik wilde
wel gaarne de spirituslamp zijn, die het lauw-warme water een oogenblik op het
kookpunt brengt, en dan terstond verdwijnen, met de snelheid van alle zwarte katten’.
Otto heeft haar geschreven, hoe hij in zijne hoedanigheid van Elbe-dijkgraaf den
ganschen nacht om 't hooge water bij stormwind aan de rivier de wacht had, en ze
antwoordt hem: ‘och, jij arm gehavend vlaggetje, moet je nu iederen nacht aan de
Elbe omfladderen, - en ik kan altijd slapen, zoo zoet, en van je droomen.
Dijkhoofdman te zijn is toch wel het naarste, wat er is; och, Otto, waarom ben je dat
nu ook juist geworden?’ Dwaze vraag toch wel. Maar die haar Otto zoo goed deed
als uiting harer innigheid. En ze kan er zoo natuurlijk mee voor den dag komen. Ze
is te Stolpe gelogeerd en heeft er op 't postkantoor een brief van Otto afgehaald, ‘en
toen ik de lieve lange letters zag, pakte ik met groote haast den dierbaren schat mee’;
en ze kon niet wachten tot ze op haar kamertje thuis kwam, ‘maar verbrak het zegel,
toen ze nog maar nauwelijks een eindweegs de straat ten einde was, zonder zich om
de wandelaars te bekommeren, die haar tegen- en voorbijkwamen, allen met vragende
blikken om te weten, wat voor een aanval van ongeduld of nieuwsgierigheid ‘dat
wonderlijke zwarte ding’ had gekregen. Maar ‘laat de menschen zich verwonderen,
ik was en ben te zeer met jou bezig; en je warme geliefde liefde heeft me zoo verrukt,
dat ik zeker naar je toe zou willen, al was 't ook maar voor een oogen-
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blik’. Soms wordt haar verlangen haar machtig genoeg. Ze heeft een brief van hem
overgelezen, een van die kostelijke heerlijkheden, die haar zoo ontroeren kunnen.
‘Ik zat daar’, schrijft ze den 21en Februari 1847, ‘lang, heel lang, en alleen; en ik zou
me zoo gaarne uitgesproken hebben, maar tot wien? In mijn hart liepen hooge golven,
en onrustige stormvogels vlogen op en neder. Ik zag naar buiten door het groote
raam, hoe de storm daar raasde, hoe de regen stroomde en sneeuw en ijs wegspoelde,
hoe de wolken haastig voortdreven, al donkerder en donkerder; en alles was zoo heel
diep melancholisch, in mij en in de wereld. Verleden, heden en toekomst vlogen aan
me voorbij; ik dacht aan alle in silence and tears en aan jou, mijn liefsten vriend,
dien ik eerst zal wederzien, als de lange winter voorbij is, wat me nog zoo ver schijnt
en zoo onbereikbaar...’
In zulk eene stemming kan 's menschen gemoed zelfs tot angst overslaan bij de
vraag, of hetgeen we meenen te bezitten eigenlijk wel zoo zeker ons eigendom is?
Ze heeft eene vriendin, die haar ook zoo ontroerend over hunne wederkeerige
aanhankelijke toegenegenheid schrijft; en ‘ik verlang en verwacht al de liefde en al
de trouw in jouw hart’, terwijl ze de vriendin ‘snoodelijk verlaat om alleen tot hem
te gaan’. En als ze zich nu eens bedriegt, wat dan? ‘Wantrouwen is toch wel de
verschrikkelijkste aller kwalen; wantrouwen vermag het hart te breken’. Gelukkig
is dit martelend gevoel voorbijgaande en in een volgenden brief vraagt ze hem zeven
maal zeventigmaal vergiffenis, en stelt hem gerust met de herinnering, dat ze hem
toch ook reeds vóór 14 December (d.i. de dag, toen Otto haar 't eerst van zijne liefde
sprak) heeft vertrouwd, ondanks alles, wat de menschen van hem vertelden. Heel
natuurlijk is het, dat Otto haar op dit alles antwoordt met vriendelijke terechtwijzing;
maar dat hij het met zoo innige hartelijkheid en aangeboren diplomatieke
overredingskunst doet, is toch te mooi om het niet even te vermelden. ‘Er staat ergens
geschreven: wie zijn naaste niet liefheeft, dien hij ziet, hoe zal hij God liefhebben,
dien hij niet ziet. Ik zou
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hetzelfde met het oog op het vertrouwen willen zeggen. Wij hebben zelfs in de
argwanende justitie het spreekwoord quivis bonus habetur donec malus probetur,
een ieder wordt voor goed gehouden tot zijne slechtheid bewezen is. Zelfs indien je
dus niets dan een onbarmhartige rechter voor me zijn wildet, dan moet je me toch
vertrouwen, tot je de ondervinding hebt, dat ik je wantrouwen verdien. Heb je me
echter lief, dan moet je me zevenmaal 70-maal - van dit bijbelsch cijfer bedienen
beiden zich gaarne, - vergeven, zelfs als ik ook werkelijk tegen je gezondigd heb.
Zul je dat kunnen? 490 maal; ik zou het zoo dikwijls niet eens verlangen, althans
voor groote zonden niet. Indien je evenwel wezenlijk aanleg tot wantrouwen hebt,
dan behoef je dien aanleg om mijnentwil toch niet op bovenmenschelijke manier te
bestrijden; de tijd zal alles terechtbrengen, en indien mijn verleden misschien geen
aanleiding geeft om op mijne bestendigheid te bouwen, dan zul je toch ten minste je
spoedig overtuigen, dat je althans aan mijne eerlijkheid niet behoeft te twijfelen.
Bovendien zal je mogelijke wantrouwen tusschen ons daarom altijd onschadelijk
zijn, omdat mij (en ik zou je de psychologische gronden, zoo de post me niet haastte,
willen mededeelen) je wantrouwen in 't minst niet krenken kan, en omdat ik zelf, die
toch anders nooit iemand dan na de meest afdoende bewijzen zijner trouw geloofde,
in jou het onwrikbaarste en onuitputtelijkste vertrouwen stel’.
Tot zoover uit Bismarck's antwoord, ‘zoo vol van verontschuldigende liefde’,
gelijk Johanna zelve het uitdrukt, die er, zoo het nog noodig mocht zijn, eene reden
in vindt, hem voor heel haar leven en in alle omstandigheid onbepaald te gelooven.
Hoe diep haar zijne woorden in de ziel drongen, en wat ze uitwerkten, blijkt uit den
eersten brief, dien ze na Otto's sympathiek schrijven over haar aanleg tot wantrouwen,
naar Schönhausen zond: ‘Je handschrift is nu eigenzinniger, grilliger geworden (dan
het in 1838 was); is het met je hart ook zoo, Otto? Ja? Het hindert niets, hoor, dan
zal ik zooveel meegaander zijn, geliefde, en trachten te buigen, wat ik niet kan breken;

Onze Eeuw. Jaargang 12

61
en indien dat niet lukte, dan zou ik stil zijn, en doen, wat je wilt.’ En Otto antwoordt,
dat hij ja eigenzinniger zeker geworden is, - ‘dat wordt men met het toenemen van
zijn leeftijd meer en meer’; maar ‘tegenover vrouwen zal het hem lichter vallen deze
fout te bestrijden’, en ‘jij zult al moeilijk in 't geval kunnen komen van te buigen, als
je geen lust hebt daartoe. Maar zal ik zelf dat ook niet behoeven te doen?’
Zal ik zelf dat ook niet behoeven te doen? De vraag moet eene bedoeling hebben,
en heeft die ook, al is 't eene kleinigheid. Johanna von Puttkamer zag nl. haar Otto
gaarne mooi. Zij wou hem gekleed zien in een buis van zwart fluweel, en hij had
geen zin in dat mooie gewaad. ‘Moet ik een fluweelen kleed dragen, angela mia? Ik
heb dikwijls gehoord, dat de ridders de kleuren dragen hunner schoone, maar dat de
dame zoover ging, aan haar ridder ook de stof van zijn kleed voor te schrijven, daar
heb ik in de romans nooit iets van gelezen. Is deze kleermakersluim weer
voorbijgaande, of moet ik den eerst volgenden keer, dat ik je zien zal, in Manchester
voor je verschijnen?’ Zoo schreef Otto den 17den Februari (1847) en den 21sten
antwoordt hem Johanna: ‘neen, hoor, je behoeft je niet te laten tiranniseeren’; want
den zwartfluweelen rok had ze uit hare zinnen gezet. Dat wil zeggen, niet zoo
heelemaal. Want onder aan de bladzijde van een brief, dien ze 5 dagen later schreef,
staat weer in potloodletters: ‘Otto, ein Sammetrock ist doch wunderhübsch!!’ Ze was
haar Otto nu spoedig wachtende, en in haar volgenden brief staat dan nogmaals:
‘kom, zooals je wilt, met of zonder fluweelen kleed, ik ben zoo blij, dat je komt’...
Het is maar eene kleine schermutseling, heel zeker, maar die toch teekent. En
waaraan volstrekt geen diepte vreemd is, blijkens hare bijvoeging, dat het ‘toch zoo
raadselachtig is, hoe zij beiden, twee zoo verschillende naturen, elkander hebben
gevonden.’ Beiden verstaan ook zoo goed de kunst om den gevonden schat der liefde
voor elkander te behouden en te vermeerderen door eene halfweeksche briefwisseling.
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Het moet zeker een groot genot voor Johanna geweest zijn haar Otto's brieven te
lezen, om den inhoud en om de wijze van zeggen. Veel verliefdheid moet men er
niet in zoeken, ‘kussen laten zich niet schrijven’, staat al in den eersten brief, dien
ze (29 Januari 1847) ontving. Maar er is in Otto Bismarck's brieven eene natuurlijke
frischheid en levendigheid van voorstelling, die behaagt; eene gemoedelijke innigheid,
die aantrekt; een ongekunsteld aanknoopen van zijn gedachteweefsel aan de
gebeurtenissen van den dagelijkschen levenskring, die pakt; eene overeenkomst van
de stemming des briefschrijvers met de manier der gedachteuiting. Hij is er in, met
heel zijn verstand en hart. Hij vleit zijne verloofde niet, maar legt in alles zijne
hoffelijke vereering. Hij dient haar gaarne van vriendelijken raad, maar schoolmeestert
niet. Zij vindt hem altijd bereid tot logisch betoog en tegenbetoog ter leiding harer
inzichten op godsdienstig of zelfs leerstellig gebied, maar hij blijft altijd binnen de
grenzen van eene soort van vriendelijk overleg. Zij behoeft niet bevreesd te zijn voor
zijne wapenrusting. Hij bekent ook nu en dan gaarne zijne minderheid. En hij is altijd
het meest welsprekend, als hij er nadruk oplegt, dat zijn geluk hem door en van haar
gekomen is. Zijn er ernstige woorden noodig om er waarschuwend op in te gaan, als
zij zelve hem van hare tekortkomingen gewaagt, dan kiest hij die met de vriendelijkste
omzichtigheid, en laat niet na zijne eigene veel grootere onvolkomenheden in de
weegschaal van een billijk oordeel te leggen. Heeft zij hare ongedurigheden en
smarten zonder grond, hij stelt er zijne wispelturigheden en zijn diep berouw om
wezenlijke verkeerdheden naast. Als zij het maar hierin met hem eens is, of meer en
meer wordt, dat volkomen en tot eene tweede natuur zich ontwikkelende oprechtheid
voor elkander, de zekere weg is tot innige samenhoorigheid en blijvend levensgeluk
voor twee menschen, die te zijner tijd ten huwelijk zullen gaan.
Ja, die brieven van Otto uit den verlovingstijd moeten Johanna Puttkamer een
genot geweest zijn om hun ernstig-
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gezelligen, heerlijken inhoud. Maar niet minder om den vorm, om de wijze van
zeggen en voorstellen.
Hij is, half Januari weer naar Schönhausen gereisd, na een vertoef van 14 dagen
bij haar op Reinfeld. Men reed in 1847 nog per postwagen van Koltziglow naar
Angermunde, waar zijne met Armin getrouwde zuster woonde: ‘In den postwagen
had ik volgens mijn gewone noodlot eene dame vis-à-vis, en twee van de breedste
passagiers in veel pels naast me. De naast-zittende van de twee was Abraham's
nakomeling in rechte lijn en bracht mij door 't ongezellige beweeg van zijn linker
elleboog in eene bittere stemming tegen al zijne stamverwanten. Mijn broer trof ik
nog in zijne kamerjapon, en overeenkomstig zijne gewone manier van doen, maakte
hij van de 5 minuten onzer entrevue gebruik om gauw eene wolbaal vol
verdrietelijkheden van Kniephof voor mij uit te leegen: de achtelooze inspecteurs,
massaas omgekomen schapen, dagelijks dronken branders, verongelukte
volbloedveulens (natuurlijk ook het mooiste!) en de zieke aardappelen vielen in
rollende warreling uit zijn bereidvaardig geopenden mond op mijn postkarmoeë zelf.
Ik dien mij ter wille van mijn broer beslist eenige uitroepingen van schrikken en
geklaag eigen te maken, want mijn gelijkmoedig uiterlijk bij ongeluksberichten
hindert hem, en zoolang ik me niet verbaas, heeft hij altijd weer nieuwe en altijd
ergere mededeelingen in voorraad. Dezen keer bereikte hij zijn doel althans innerlijk,
en ik zette me recht uit mijn humeur naast de Joodsche ellebogen in de groene pels...’
Van Angermunde gaat het nu op Schönhausen aan: ‘Bij 't inrijden in het dorp
voelde ik het, en nooit zoo innig als nu, hoe heerlijk het is, een tehuis te hebben, en
een tehuis, waarmee men door geboorte, herinnering en liefde saamgewassen is. De
zon scheen helder op de deftige boerenhoeven, en dezer welgestelde bewoners met
de lange jassen. En de bonte vrouwen met hare korte rokken groetten me nog veel
vriendelijker dan gewoonlijk. Op ieder aangezicht scheen een gelukwensch te liggen,
die in mij

Onze Eeuw. Jaargang 12

64
steeds tot een gevoel van dank aan jou werd. Bellin's1) dikke grijskop keek lachend
om en rond, en den ouden eerlijken kerel rolden de tranen langs de wangen, toen hij
me vaderlijk op den schouder klopte en me zijne tevredenheid over mijn voornemen
te kennen gaf. Zijne vrouw schreide natuurlijk ook heel erg en overluid; en zelfs
Odin was uitgelatener dan anders, terwijl zijne pooten op mijn jaskraag onweerlegbaar
bewezen, dat het dooiweer is. Een halfuur later galoppeerde Miss Breeze met mij
langs de Elbe, zichtbaar trotsch je verloofde te dragen, want nooit vroeger sloeg zij
zoo minachtend met den hoef op den grond’...
Een eigen tehuis, het eigen tehuis van Otto Bismarck-Schönhausen, zou ook
Johanna Puttkamer's woning worden, en nu reeds wil haar verloofde haar van zijne
gehechtheid aan al de goede menschen spreken, die op het heerengoed in zijn dienst
zijn. Het is duidelijk, dat hij er plezier in heeft, het haar eens recht gezellig in woorden
af te beelden. Genietend van het innige, zal ze er tevens uit leeren: ‘De dampkring
van Schönhausen conserveert de menschen. Bellin is een boerenzoon, hier uit het
dorp, die als koetsier bij mijn vader begon, en nu al 40 jaren bij ons in dienst is,
waarvan 32 jaar als inspecteur. Zijne vrouw is in onzen dienst geboren; ze is de
dochter van den vorigen, de zuster van den tegenwoordigen schaapherder. De laatste
en de steenbakkersbaas, die ook gauw 60 jaar is, dienen hier reeds als tweede
generatie, en de vaders van beiden hebben bij mijn grootvader en mijn vader dezelfde
posten bekleed. De tuinmansfamilie is helaas verleden jaar met een kinderloozen
vijfenzeventiger, die de betrekking van zijn vader had geërfd, uitgestorven. De
koeherder heeft mijn vader nog als vaandrig gekend; de hoevenaar en de jager legden
wegens ouderdomszwakte bij den dood van mijn vader hun post neer, beiden na 50
jarigen diensttijd; de zoon van onzen Nimrod echter niet, dan nadat ik hem had
verzekerd, dat hij de hazen, die ik

1) Bellin is de Inspecteur van het heerengoed.
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voor de keuken behoef, zal mogen blijven schieten; de arme stumper, hij kan al niet
goed meer zien ook. Zelfs onder het trekvogelgeslacht der vrouwelijke dienstboden
zijn er, die ik hier al tien jaren en nog langer ken. Ik kan niet loochenen, dat ik een
weinig trotsch ben op dit veeljarige heerschen van het conservatieve beginsel hier
in het huis, waarin mijne voorouders sedert eeuwen in dezelfde kamers gewoond
hebben, geboren en gestorven zijn, gelijk de schilderijen aan de wanden, ook die in
de kerk alhier, ze vertoonen: de geharnaste puntbaardige ridders uit den 30-jarigen
oorlog, zoowel als de dragers der reusachtige allonge-pruiken, die met schitterende
talons rouges op deze doeken prijken, en de gestaartpruikte ruiter, die in een der
groote slagen van Frederik den Groote sneuvelde’.
De thans, d.i. in 1847, levende Otto Bismarck, is dijkgraaf geworden van het
Elbegebied onder Fischbeck, en als het stormt daar buiten op de rivier, bij ijsgang
in 't laatst van Februari of begin Maart, dan moet hij er henen, zooals we vernamen,
bij nacht en ontij, om bij voorkomende dijkgevaren handelend op te treden en 't water
zoo mogelijk binnen de oevers te houden. Zijne Johanna, die dan, zooals bleek, in
angst en vreezen verkeert om haren verloofde, zou hem wel willen thuis-bidden in
zijn bed. Maar dat kan nu eenmaal niet; hij moet op zijn post zijn. Hij wil er haar
eens van vertellen.
‘Ik ben heden den ganschen dag in beweging geweest. The Morish king rode up
and down, helaas niet through Granada's royal town, maar tusschen Havelberg en
Jerichow, te voet, te wagen en te paard, en ik had het geducht koud, dewijl ik na het
zachte weer der laatste dagen me volstrekt niet op 2 graden vorst met snijdenden
noordenwind had voorbereid en te veel haast had of te traag was om weer de trap op
te klimmen, toen ik de koude lucht bemerkte. 's Nachts was het weer nog heel redelijk
geweest bij prachtigen maneschijn. Het was voor 't overige een heerlijk schouwspel,
toen de groote ijsvelden zich eerst met het kraken als van kanonschoten in logge
beweging zetten, zich tegen elkaar aan stukken botsten, opboomden,
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onder en over elkaar schoven, zich huizenhoog optoornden en tegelijk dwars door
de Elbe dammen vormden, tegen welke de stroom zoolang opstuwt, tot hij er met
woede doorheenbreekt. Nu zijn ze alle in den kamp aan stukken geraakt, de reuzen;
en het water is heel dicht bedekt met ijsschollen, waarvan de grootste eenige vierkante
roeden halen, en die de stroom haastig met wrevelig geraas als van gebroken ketens
naar de vrije zee voert. Dit zal nu nog ongeveer 3 dagen zoo voortduren, tot het ijs
uit Bohemen afkomt, dat reeds sedert eenige dagen de Dresdensche brug passeert.
(Het gevaar ligt hierin, dat de schollen vast raken, een dam vormen en den stroom
daarvoor opstuwen, dikwijls ter hoogte van 10 tot 15 voet in weinige uren). Dan
komt uit de gebergten het hoogwater, dat het dikwijls mijlenbreede bed der Elbe vult,
en door zijne massa op zich zelf reeds gevaarlijk is. Hoelang dat zal duren, kunnen
we niet vooruit bepalen’.
Het is zeer goed mogelijk, dat deze beschrijving van een ijsgang op de Elbe, behalve
het genoegen der lectuur, aan Johanna von Puttkamer tegelijk een groot deel van den
angst kan ontnomen hebben, omtrent de gevaren, die haar verloofde als dijkgraaf te
verduren heeft. Wie zóó de schoonheid van den strijd der natuurkrachten gevoelt en
afbeeldt, heeft geen plaats in zijn onversaagd hart voor de gedachte aan gevaar, en
verlicht meteen de vreesachtigen. Otto Bismarck kende geen vrees, heeft die nooit
en voor niets gekend: Wij, Duitschers, vreezen God alleen. Maar wel heeft hij een
tijd gehad, dat hij het bestaan hier op aarde een doelloos spel van voortgaan en
afwachten vond, en het heele leven een waardeloos vertoef in een onbekend land.
Hij is tot aan het bittere cynisme toe geweest, dat hij als speelbal van het lot dan ook
maar rollen moest, waar de omstandigheden hem terrein gaven. Maar juist in die
periode is hij uit de onvoldaanheid met zijne sombere levensopvatting door den
omgang met de Blanckenburgen, de Thaddens en de Puttkamers tot het geloof in
eene alwijze Voorzienigheid teruggebracht, tot het geloof aan een almachtig
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Opperwezen, dat aller menschen lot regelt en hunne wegen leidt. Hij is, in zijne
brieven aan Johanna, meermalen geneigd, voor haar en voor zich zelf, van de
tegenstelling tusschen toen en nu te getuigen. Hij is dan niet minder welsprekend
dan wanneer hij aan zijne Johanna de schoonheid der strijdende natuurkrachten of
de aartsvaderlijkheid van het leven op Schönhausen verhaalt. Haast zonder
overdrijving kan gezegd worden, dat de briefschrijftrant van Otto Bismarck altijd
woordkunst is. Maar meest zal die kunst haar toch hebben getroffen, waar hij, zoo
volkomen oprecht, zijn geluk van 't heden door haar, in vergelijking met het dorre
bestaan uit zijne dagen van vroegere onverschilligheid, opbiechtte: ‘Je kunt gelukkig
niet begrijpen, mijn hart, met welke troostelooze dorheid ik vroeger, als ik op reis
geweest was, mijn huis binnentrad, welke sombere neerslachtigheid zich van mij
meester maakte, als me de deur van mijne kamer aangaapte en de sprakelooze
meubelen in de doodstille ruimten, zich vervelend, zooals ik zelf me verveelde,
tegenover me stonden. Nooit werd me de leegheid van mijn bestaan duidelijker dan
in zulke oogenblikken, terwijl ik dan naar een boek greep, welks inhoud me nooit
somber genoeg kon zijn, of werktuiglijk aan een of ander dagwerk ging. Het liefst
kwam ik nog des nachts thuis om dan maar dadelijk te gaan slapen. En, lieve God,
met hoe andere oogen bezie ik nu dit alles, niet alleen wat jou aangaat of omdat het
jou aangaat of aangaan zal, (ofschoon ik 't me nu al twee dagen moeilijk maak met
de vraag, waar je schrijftafel staan moet), maar omdat ik eene nieuwe
levensbeschouwing heb gekregen, zoodat ik thans tot zelfs de dijk- en politiezaken
met opgewektheid en belangstelling waarneem. Deze verandering, dit nieuwe leven,
dank ik naast God aan jou, ma très-chère, mon adorée Jeanneton...’
Maar wat zijne Johanna dan ook voor hem was, overtrof wel verre de gewone
maat. Zij was zijn nieuwe leven. Zij had zijn bestaan een doel gegeven. Zij had de
schaduw voor zijn geestesoog weggenomen en licht gebracht in zijne ziel. Zij had
de onverschilligheid zijner dagen en de wee-
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moedsuren zijner eenzame avonden en slapelooze nachten in eene periode van
doorloopende belangstelling voor de toekomst, en blijmoedigen vrede met het heden
omgetooverd. De verloving met zijne Johanna had Otto von Bismarck herboren. In
den eersten uitvoerigen brief aan haar, na zijn terugkeer op Schönhausen, is het één
jubel, ééne uiting van het innigst geluk, dat den, zijne kracht thans eerst
waardeerenden, krachtmensch overgolft. Hij weet er wel woorden voor, die het
zeggen, hoe het thans met hem gesteld is. Hij is in zijn eenzaam huis nu ‘niet meer
eenzaam, maar gelukkig in 't bewustzijn harer liefde’.
En om thans de lieve verloofde, die zulk een groot aandeel in zijne veranderde
levensbeschouwing moet gehad hebben, wat dieper in te leiden in zijne jeugd en
jongelingsjaren, tevens om door vertrouwen vertrouwen te kweeken, vertelt hij haar
van zijne ouders en 't ouderlijke huis. Het is in den avond van den 23sten Februari
1847: ‘Heden was het de geboortedag mijner overleden moeder. Hoe duidelijk staat
het mij voor, dat ik, toen mijne ouders in Berlijn dichtbij het Operaplein woonden,
vlak bij de Katholieke kerk, des morgens door den jager uit de kostschool gehaald
werd, en dan de kamer mijner moeder met meibloemen, hare lievelingsbloemen, met
cadeau's van kleedingstukken en boeken en interessante snuisterijen, versierd vond.
En dan een groot diner met veel jonge officiers, die nu oude majoors, en fuivende
geridderde oude heeren, die nu al door de wormen verteerd zijn. En als ik dan, wèl
verzadigd, van tafel gaan kon, nam mij het kamermeisje in ontvangst, om mij met
de achtergehouden caviaar, baisers en diergelijke dingen onvoorwaardelijk de maag
te bederven. Wat stalen al deze domestieken toch! Mijne moeder was eene schoone
vrouw, die uiterlijke pracht beminde, met een helder, levendig verstand, maar met
weinig van datgene, wat de Berlijners gemoed noemen. Zij wilde, dat ik veel leeren
en veel worden zou, en dikwijls kwam 't voor, dat ze hard en koel tegen me was.
Wat eene moeder voor een kind beteekent, ziet men pas in, als het te laat, als ze dood
is; de middelmatigste
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moederliefde, met alle bijmengselen van moederlijke zelfzucht, is toch een reus
tegenover alle kinderliefde. Mijn vader had ik wezenlijk lief, en indien ik niet bij
hem was, maakte ik altijd plannen, die echter maar weinig stand hielden. En hoe
dikwijls heb ik zijne werkelijk matelooze, belangelooze, goedhartige teederheid met
koelheid en gemelijkheid beloond. En toch kan ik het beweren niet terugnemen, dat
ik van hem hield tot in het diepst mijner ziel.
Over geloofszaken heb ik met mijn vader nooit gesproken; zijn geloof was
misschien niet het Christelijke geloof; hij vertrouwde zoo zeer op Gods liefde en
barmhartigheid, dat hem buiten dit vertrouwen al het andere overbodig toescheen.
Van de godsdienstigheid mijner moeder herinner ik me alleen, dat ze veel in de
“Stunden der Andacht”1) las, en over mijne pantheïstische richting en mijn volkomen
ongeloof aan Bijbel en Christendom dikwijls ontsteld en vergramd was. Naar de kerk
ging ze niet, maar ze hield veel van Swedenborg, de profetes van Prevost en de
Mesmersche theorieën, Schubert en Justinus Kerner2); eene dweperij, die in zeldzame
weerspraak stond tot hare anders koele verstandshelderheid. Christelijk, in den zin,

1) De ‘Stunden der Andacht’ was een boek van Heinrich Schokke, dat algemeen gelezen en
ook in 't Nederlandsch vertaald werd.
2) Swedenborg (1688-1772) is de bekende mysticus, die zich door God uitverkoren achtte, eene
nieuwe kerk te stichten op den grondslag der Openbaring van Johannes. Volgens hem waren
alle goede en booze geesten vroeger menschen geweest. Maar het leerstuk der Triniteit
verwierp hij. - De profetes van Prevost is Frederike Hauffe, geb. Wanner; ze heet naar haar
geboortedorp in Wurtenberg. Kerner schreef over haar in ‘Die Seherin von Prevost’, om haar
als de somnambule door magnetisme te huldigen. - Van de Mesmersche theorieën, naar hun
uitvinder Mesmer (1733-1815) genoemd, is 't bezinksel over de leer van het dierlijk
magnetisme wellicht het eenige goede. Zijne heilmethode tegen alle kwalen - hij beweerde
zelfs in Weenen een blind meisje ziende gemaakt te hebben - liep uit op eene bedriegerij op
groote schaal. - Van Schubert, prof. te Erlangen (1816), een mysticus van naam in zijn tijd,
bestaat o.a. een boek Geschichte der Seele, zijn hoofdwerk, dat algemeen opgang maakte en
misschien ook wel door Bismarck te dezer plaatse bedoeld wordt. Tot de lectuur zijner moeder
zal ook wel behoord hebben de Reiseschatten van Justinus Kerner.
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gelijk wij het verstaan, was, voor zooveel ik weet, ook haar geloof niet.’
Het meegedeelde aan Johanna heeft zijn doel niet gemist. Uit haar dankend woord
voor zooveel in haar gesteld vertrouwen en hare sympathieke uitingen omtrent Otto's
overleden ouders blijkt dit wel. Maar Otto Bismarck is nog verder gegaan in zijn
rouwmoedig streven om Johanna heel zijn vroeger leven te openbaren. Hij heeft in
zijne oudere papieren gesnuffeld en daaruit o.a. eene briefwisseling genomen tusschen
hem en mejuffrouw Ottilie von Puttkamer van Pansin, die, vóór twee jaren, reeds
haar woord aan Otto had gegeven, maar hem een jaar uitstel opgelegd, voor ze tot
eene publieke verloving kon besluiten. Na eene poos had zelfs Otto's vader zich met
de quaestie bemoeid en om verkorting van den wachttijd voor zijn zoon bij Ottilie's
moeder, die al weduwe was, verzocht. In de plaats daarvan kwam er een voor Otto
zeer ongenadig schrijven van deze weduwe Puttkamer, waarin mededeeling, dat ze
met toestemming harer dochter - die intusschen haar woord aan een ander had gegeven
- alle verdere verlovings- en huwelijksplannen met Bismarck-Schönhausen ophief.
Dat was de druppel geweest, die den beker van Otto's ongeloof in de waarde des
levens tot overloopens toe had gevuld; dat was hem eene te groote vernedering
geweest. Gelukkig voor hem was niet lang daarna de kennismaking met zijne Johanna
begonnen, aan wie hij thans de echo van 't verledene te hooren gaf; ook die als eene
‘bijdrage tot de levensgeschiedenis van haar toekomstigen echtgenoot’. Zij was er
mee in haar geheime hoekje in de kamer gaan zitten en verdiepte zich met
hartstochtelijk medeleven in zijne ondervindingen. Ze kon nù nog medegevoelen in
zijn lijden van toèn, en was diep verontwaardigd over de behandeling, die haar Otto
van de Pansinsche weduwe en van hare dochter had ondervonden. Maar zij zou hem
door hare innige warmte de koelheid vergoeden, waardoor hij toen zoo in bittere
stemming geraken moest. Wel vond ze het onbegrijpelijk, dat een man voor de tweede
maal even hartstochtelijk beminnen
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kan; en die gedachte kon haar angstig maken, maar zij had hem haar jawoord gegeven;
en zij verlangde reeds weer zoo vurig naar zijne terugkomst op Reinfeld.
O zeker, er is een vroolijk feest op dat Reinfeld gevierd, toen Otto von Bismarck,
Dijkgraaf von Schönhausen, door den heer en mevrouw von Puttkamer als de
aanstaande hunner Johanna weer werd ontvangen en welkom geheeten. De ouders
der lieve eenige dochter hadden hunne ernstige bezwaren omtrent den aanstaanden
schoonzoon vroeger niet verheeld, maar Johanna had hare liefde voor Otto in de
weegschaal gelegd, en Otto zelf was er met een tweetal, pleidooiende en door
onvoorwaardelijke oprechtheid vertrouwen wekkende, brieven in geslaagd, die
bezwaren op te heffen. En nu was het feest, en het ging er zoo vroolijk toe, dat men
het in deze piëtistische familie wel niet beter had kunnen verwachten. Papa Puttkamer
‘dronk rooden wijn en hochheimer met Otto’, en ‘speelde een walsje’, waarbij Johanna
met haar verloofde eens dansen gingen. Ook mevrouw von Puttkamer, goedmoedig
en geestig, had ‘den baardigen ketter al spoedig in haar voortreffelijk hart’ een plaatsje
gegeven, en deze op zijne beurt liet op zijne wederkeerige genegenheid niet lang
wachten. Hij wist den weg naar 't hart der aanstaande schoonouders wel te vinden;
hij kwam en bleef met hen op den besten voet. Mevrouw von Puttkamer deed alsof
Otto haar eigen zoon was, en zond hem heerlijke, in hare eigene keuken vervaardigde,
worst als lekkernij. Otto moest ‘zich geven, zooals hij was’, schreef ze hem toen
ook: ‘Reinfeld is eene Republiek, ofschoon een ieder harer leden dweepziek
aristocratisch pleegt te zijn. Toch smaakt het geheel naar eene vrijzinnige constitutie.
Breng dus, als je de ongecultiveerde grensbewoners weder bezoekt, heel je voorraad
van scherts, spotternij en ernst maar mee, en stal alles naar behooren uit. Je zult niet
misverstaan worden. God behoede je en ons!’
Vriendelijker kon het wel niet! En inniger, ernstiger nog, nam het papa Puttkamer,
door dadelijk en met ont-
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roerende trouwhartigheid eene briefwisseling met Otto te beginnen, hem
uitnoodigende tot vertrouwelijk gedachtenverkeer. Reeds beleed hij, in eene breede
en bijna plechtige biecht, zijne staatkundige beginselen. Wezenlijk, het was een
voorrecht bij deze menschen de zoon des huizes te worden. En ook dat heeft Otto
von Bismarck's geluk verhoogd. Somtijds gebeurt het hem, dat de tegenstelling van het dorre verleden met het
bloeiende heden hem kinderlijk verheugd doet zijn, want ‘nu speelt eene zwarte kat
in den zonneschijn met mijn hart, als met een rollend kluwen, en ik zie zijn rollen
graag.’
Van verliefdheid was in Bismarck's verlovingsbrieven, gelijk gezegd is, niet veel
te vinden. Eene herinnering aan de blijde ochtenden, als hij ‘zijne zwarte Jeannette
als goedenmorgenwensch bij de schrijftafel omhelst’, of ‘haar in 't heimelijke hoekje
achter het klimopscherm eens in de armen neemt’; dat zijn zooal de eenige uitingen
van verlovingsweelde. Het is waar, dat hij niet eindigt met het zoeken naar
vergelijkingen en beelden om Johanna's mooie zwarte haar en heerlijke oogen te
roemen. Ook heeft hij bij iederen brief - en de gelieven schrijven elkaar immers
iedere week tweemaal - weer een nieuwen naam voor ‘Angela mia’, zijne ‘Blume
der Wildniss’, zijn ‘Oogentroost’, zijne ‘Jeanne la noire’, maar dat is 't al. Eén keer
nog, ter bijlegging van een klein misverstand, opent hij haar het vooruitzicht, dat hij,
‘als ze weer arm in arm in de roode zaal zitten’ (hun vaste plaatsje op Reinfeld, naar
't schijnt) ‘alle moeilijkheden best kan wegnemen door haar nogeens diep in de
“grijs-blauw-zwarte” oogen te zien.’ Maar andere uitingen van minnekoozen en
verlovingsweelde komen uit Bismarck's pen niet. Eerder schijnt het zijn doel om met
de verliefdheid, die zoo licht den sentimenteelen kant uitgaat, ook om Johanna's wil,
zeer spaarzaam te zijn. ‘Kon ik maar van je droomen, zooals jij van mij; maar ik
droom sedert eenigen tijd heelemaal niet; ijzingwekkend gezond en prozaïsch. Of
mijne ziel des nachts naar Reinfeld vliegt en met de jouwe
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omgaat? Maar dan kan ze hier zeker niet droomen. Nochtans zou ze me dan 's morgens
van hare reis vertellen. Het brommerige ding zwijgt echter over hare nachtelijke
bezigheden, alsof het meesliep als een das.’
Meegaander en tegelijk meer terugwijzend van 't sentimenteele, gezond makend,
kon Bismarck over dat droomen der verliefdheid niet gesproken hebben. Trouwens
hij kende Johanna's aard reeds genoeg om het wenschelijk te vinden, het element
zwaarmoedigheid in haar te bestrijden, door het sentimenteele tegen te gaan. Het
blijkt tevens, dat Otto van den aanvang af zijner verloving leiding geeft aan Johanna's
karakter. Hij is bijna tien jaren ouder dan zij; hij kent de menschen en het leven; hij
is haar meerdere in zoo veel; hij wil haar met zijne groote liefde voorbereiden op de
werkelijkheid, als ze straks Reinfeld vaarwel zegt en met Otto het leven ingaat. De
wijze en voorzichtige diplomaat, die in hem woont, is te rade gegaan met de liefde,
die hem het hoogst is, en zóó is hij, als Johanna's leidsman, in zijne uitvoerige brieven
aan de verloofde op iedere bladzijde te vinden. Soms zijn het schijnbare kleinigheden.
Bij voorbeeld zijne raadgevingen aan Johanna om haar Fransch-spreken wat te
volmaken en om te leeren paardrijden. Eerst zijne vriendelijke inleiding vooraf: dat
hij haar liefheeft zóó als ze is, en omdat ze zóó is. Ze moet niet, en nooit. Zijne liefde
voor haar zal er niet onder lijden, al heeft ze niet altijd lust om te doen, wat hij goed
voor haar oordeelt. Maar zonder behoorlijk Fransch te kunnen spreken, zal ze
misschien in 't latere leven ongezellige oogenblikken hebben, als anderen om haar
henen zich in die taal onderhouden en ook haar toespreken. Best is, dat ze een Fransch
boek neemt, dat haar boeien kan, zelfs een roman of novelle. En dan ieder woord,
dat niet begrepen wordt, in eene dictionnaire naslaan, enz. enz. Dat zal helpen. Maar,
nog eens, hij heeft haar even lief, al zou ze geen andere taa dan de moedertaal spreken.
En nu blijkt, als zoo dikwijls in later dagen, dat Johanna haar Otto's wenschen reeds
had voorkomen, en ijverig aan 't vertalen was. Met het
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paardrijden stond Johanna zelfs aan Otto's kant. Zij wilde graag. Maar hare ouders
hadden bezwaren. Ze waren bevreesd, dat het niet dienstig zou zijn voor haar en zij
een ongeluk zou kunnen krijgen. Doch hoor nu Bismarck's ondeugende beslistheid:
‘Rijden moet je, al zou ik me zelf in een paard moeten veranderen om je te dragen.
Heb je dan geen dokter bij de hand, die je vader de noodwendigheid er van duidelijk
maakt? Verschuil er je achter, dat hij zegt, dat je blind zult worden, of wat anders,
als je geen paardrijdt; hij kan zonder te liegen zeggen, dat het in 't belang van je
gezondheid noodzakelijk is.’ Of Johanna dit diplomatisch hulpmiddel om tot een
geoorloofd doel te geraken, ook zal gebezigd hebben? Misschien niet, want zulke
soort van wijsheid lag in hare natuur niet. Maar paardrijden heeft ze geleerd, zelfs
niet zonder ‘een klein avontuur met Brunette’, die haar bij een rit de gehoorzaamheid
had opgezegd, en aan 't hollen was gegaan, zoodat ze werkelijk boos op het arme
dier geworden is. Otto is er natuurlijk aan te pas gekomen, per brief. ‘Haar vader’,
zegt Otto, ‘zal hij met het verhaal van 't gevaarlijk avontuur maar niet lastig vallen’.
Het was ‘ook niet zoo kwaad gemeend van Brunette. Ze heeft beslist niet de booze
bedoeling om je persoonlijk te krenken of te benadeelen, maar het zijn de
aandoeningen van haar geprikkeld bloed en haar ongeduld’, die ze volgde. ‘Beschouw
haar als een instrument’, zoo besluit Bismarck, ‘dat je niet juist bespeelt of dat door
't weer ontstemd is’. En Johanna zal zeker haar voordeel gedaan hebben met de
bijzondere, zoowel als de algemeene moraal, die er lag in haar Otto's ongezochte
opmerking. Maar zou ze ook vermoed hebben, dat èn de raad van Otto om haar
Fransch te volmaken, èn zijn wensch, dat ze zich in 't paardrijden zou oefenen,
gegeven zijn in een tijd, toen het Bismarck reeds duidelijk geworden was, dat hij aan
zijn dijkgraafschap van Fischbeck op den duur niet genoeg hebben zou, en hij al zijn
best deed, lid van den landdag te worden om in de politiek zijne toekomst te zoeken?
Vermoed zeker wel, want Otto placht
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haar zijn geheimste wenschen te openbaren. ‘Het heeft me later wel gespeten’, schreef
hij, ‘dat ik op 23-jarigen leeftijd afscheid uit den staatsdienst heb genomen, en zelfs
heb ik voor twee jaren nog eene poging gewaagd, en een nieuwen aanloop op een
ministersplaats gedaan, maar meer uit verveling dan uit roeping. Alles samengenomen
zal de weg, dien God me heeft doen gaan, toch wel de beste voor me zijn, en in
hoofdzaak onderschrijf ik nog mijne toenmalige meening met betrekking tot de
misère van ons staatsambtenarendom. Maar ook ben ik van de misleiding omtrent
het arcadische geluk van een geïncarneerden landheer met Italiaansch boekhouden
en chemische studiën door ervaring teruggekomen’. Johanna heeft dus al vroeg
kunnen vermoeden, dat zij met haar Otto waarschijnlijk niet lang op het heerlijke
Schönhausen zou blijven wonen; maar zij nam deze dingen toen nog niet zoo ernstig;
ze las er een weinig overheen, en hoorde wel, maar verstond niet. In oprechtheid is
haar Otto waarlijk niet tekort geschoten. Het is de handwijzer zijns levens, dat zij
beiden voor elkander de volle waarheid zijn zullen. ‘Wees nimmer bloohartig
tegenover mij. Verzwijg je sombere gedachten niet voor mij, terwijl je met helder
voorhoofd en vroolijke oogen me aanziet; maar deel me door woord en blik mee,
wat er in je hart omgaat, het mag dan geluk of ongeluk zijn. En indien er iets in je
is, dat je onverstandig, zondig, terneerdrukkend voorkomt, bedenk dan, dat dit alles
in mij duizendmaal meer aanwezig is, en ik daar te zeer van overtuigd en te innig
van doordrongen ben, dan dat ik het gelijksoortige bij anderen met minachting
behandelen, en bij jou, mijn hart, ooit anders dan met liefde, en altijd met
toegevendheid, opmerken zou. Laten we elkander, als wederzijdsche biechtvaders
beschouwen’. En waarlijk, het heeft er veel van, dat Otto zijne Johanna vertrouwt
als een biechtkind zijn biechtvader. Want hij doet meer dan haar zijne fouten vertellen,
meer dan haar zijne tekortkomingen uit vroeger dagen opbiechten; hij maakt haar
zelfs deelgenoot van hetgeen hij in zichzelf te roemen vindt. Zij heeft niet veel op
met zijne betrekking van dijk-
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graaf, heeft ze geschreven. Welnu, hij ook niet. ‘Bruidegom en dijkhoofdman is bijna
incompatible; maar als ik het laatste niet was, dan zou ik toch vast niet weten, wie
het dan moest wezen. De revenuën er van zijn bovendien klein en de moeiten bij
tijden groot. De heeren der streek hier zijn echter allen te zamen baatzuchtig en
zonder gemeenschapsgeest. En indien er ook al iemand te vinden ware, die titelshalve
- want de titel dijkhoofd is hier wonderlijker wijze zeer gezocht - de betrekking
hebben wou, toch is er hier - God vergeve me de zonde - niemand die niet òf door
onkunde omtrent de zaak onbruikbaar, òf door flauwhartigheid er ongeschikt voor
zijn zou. Eene mooie meening, zal je denken, die ik van me zelf heb, dat ik alleen
dat alles niet ben. Maar ik beweer, bij alle mij aangeboren bescheidenheid, dat ik al
deze fouten in geringer mate heb dan de anderen hier in de streek, wat trouwens niet
veel zeggen wil’. En dan, want hij houdt van de dingen af te doen: ‘eer ik trage
paarden rijd, ga ik liever te voet’.
Eéne zaak was er, die niet met den spoed van een hollend paard af te doen was,
maar met het geduld van een voetganger ten beste te achterhalen en te verbeteren
viel. Het was de eigenaardige zwaarmoedigheid in Johanna's levensopvatting. Er
was oorzaak en aanleiding voor hare somberheid. In haar ouders huis heerschten
vriendelijke vroomheid en te waardeeren blijmoedigheid, maar mevrouw von
Puttkamer was te zeer naar den zwaarmoedigen kant, en haar denken en spreken in
dienst der neerdrukkende moraal, dat alles hier op aarde leed is en zonde, ijdelheid
der ijdelheden. Lest heugt best, en de laatste der ondervindingen van Johanna was
van die leer toch eigenlijk een nieuw bewijs. Hare liefste vriendin, de overgelukkige
Marie von Thadden, echtgenoote van vriend Maurits von Blanckenburg, was ziek
geworden; hersenvliesontsteking. Niemand wist de oorzaak harer kwaal, en niemand
ook, die hulp kon brengen. Geneesmiddelen baatten niet, en het gebed bracht geen
uitkomst. Na weken van lijden en verstandsverbijstering overleed ze. Maurits
Blanckenburg
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bleef met een kindje van één jaar achter. Eerst was er berusting, hoop op wederzien,
die uitkomst des geloofs! Maar dan, na eenige weken van kracht in godsvertrouwen,
komen de droeve gedachten van verlies voor heel het leven. Maurits blijkt
ontroostbaar, en zijne briefwisseling met Johanna von Puttkamer wordt gevoerd in
den toon van sombere moedeloosheid.
Het is alzoo wel te verklaren, dat Johanna's brieven aan Otto te veel melancholie
en treurnis over 't onbestendige en daardoor twijfelachtige van alle aardsche geluk
vertolken. Maar verklaren is nog geen verbeteren, en dien weg moet Otto toch met
zijne Johanna op. Hij heeft er zich veel moeite voor gegeven. In vele, vele brieven
heeft hij het er over, dat zij toch alles doen zal om Maurits over zijn leed henen te
helpen. Ze moeten, zij en Maurits, elkander niet in somberheid blijven onderdompelen.
Een mensch ‘behoort eigenlijk God te danken voor 't goede, dat hij heeft gehad, in
plaats van te jammeren, dat hij het niet meer heeft. Waarom zou je altijd schreien?
Omdat je zoo lichtzinnig bent geweest je te verloven en omdat je ouders en de andere
menschen je zoo lief hebben? Of omdat de lente nadert en wij elkaar spoedig zullen
weerzien? Jou ontbreekt ongeluk, mijn engel, en omdat de Heer het niet over je zendt,
zoo schep je het je zelf maar. Ieder mensch wil eene zekere hoeveelheid kommer en
zorg hebben, al naar zijne constitutie is, en blijven de reëele uit, dan moet de phantasie
ze maar oproepen. Maurits, in plaats van zich aan jouw levendigheid te verheffen en
te sterken, trekt je mee in het tranenmeer. En eigenlijk is deze smart op den duur
toch ook gebrek aan geloof en overgave, hoe je het ook tracht weg te disputeeren:
het is een twijfelen aan het wederzien, aan het eeuwige leven, aan de liefde Gods.’
Soms helpen Otto's woorden wel, maar toch keert de somberheid terug in Johanna's
gemoed. Ook de kleine ongesteldheden nemen grootere verhoudingen aan, en eens
moet ze hem bekennen, voor alles zich onverschillig te gevoelen. Maar dan wordt
zijn toon zelfs bestraffend en verzoekt hij Johanna te bedenken, dat ‘dit

Onze Eeuw. Jaargang 12

78
meer van Byron heeft dan van 't Christendom’. En een beroep op haar plicht als
Christin helpt altijd.
Doch meen nu niet, dat ook niet in Bismarck's hart de weemoed het dikwijls wint
van de blijmoedigheid, en zijn voorbeeld nooit in tegenspraak komt met zijne
vermaningen. Wel het tegendeel; en dat hij zijne buien van zwaarmoedigheid in zijne
brieven niet verzwijgt, geeft daar juist den stempel van het echte leven aan. Wat zal
men zeggen? ‘Aan beginselen houdt men slechts vast, zoolang ze niet op de proef
gesteld worden. Gebeurt dit, dan werpt men ze weg, gelijk de boer zijne pantoffels,
en loopt, zooals ons de beenen van natuurswege gewassen zijn.’ Er is soms heel
weinig noodig voor Bismarck om in dezelfde fout te vervallen, waarvan hij zijne
Johanna genezen wil. Een triestige dag, een schadelijke koop door een wanbetaler,
een brief, die niet op tijd aankomt, en zijne stemming kan omslaan van luidruchtige
vreugde in stille somberheid. Of er is een droom, die hem kwellende gedachten geeft.
‘Ik had zoo'n naren droom van nacht. Maurits had je gezegd, dat het niet ging met
ons; we waren te zamen verloren, omdat mijn geloof niet volkomen en vast is, en jij
stootte me van de plank, die ik in de schipbreuk gegrepen had, in de wentelende zee,
uit vrees, dat ze ons beiden niet zou kunnen dragen, en wenddet je van me af, en ik
was weer als vroeger; alleen ik was eene hoop, en een vriend armer.’ Het gebeurt
ook, dat hij zich in eene zwaarmoedige bui met zeker welbehagen aan de somberste
gedachten overgeeft en zich voorstelt, dat Johanna hem door den dood zal ontnomen
worden. Hij voelt zich dan zoo van God en alle menschen verlaten, dat hij geen beter
middel weet dan zelfbeklag over zijne donkere toekomst. Zoo gaat ook bij Otto
Bismarck de natuur wel boven de leer. Slechts dit heeft hij op zijne Johanna voor,
dat het kruid tegen de wereldsmartziekte in zijn eigen tuin groeit. Toen hij na zijn
ongeluksdroom wakker werd, glimlachte hij met des bruidegoms welbehagen: ‘the
english call that a night-mare, de Duitschers den ‘Alp’. Te kunnen toonen, dat men
de niet mis te loopen ongelukken des
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levens en de smarten onzer eigene philosophieën slechts als nachtmerriën beschouwt,
die een gezonden slaap soms plegen af te breken; met een glimlach van bruidegoms
geluk bij 't ontwaken en afwentelen van den ‘Alp’ den nieuwen dag te begroeten,
dat is het voorrecht dergenen, die de veerkracht bezitten zichzelf en anderen uit alle
leed op te heffen tot nieuw geluk. En eenige dagen later troost hij zijne Johanna met
het vaste geloof, dat God haar voor hem en hem voor haar zal behouden! Nog een intiemer licht valt er op dien Otto Bismarck, als hij zijne Johanna
deelgenoot maakt van zijn zieleleed om verloren tijden en niet te herstellen vroegere
tekortkomingen. Hij had in 't laatst van Maart '47 een dag of tien bij de Puttkamers
op Reinfeld vertoefd en was nu naar zijn heerengoed Kniephof gereisd om er een
verpachtingscontract te gaan afsluiten dezer bezitting, want sinds den dood zijns
vaders woonde hij te Schönhausen. In de eenzaamheid van het landhuis, waar hij
geboren was en vele jaren had gewoond, nu nog bovendien onder den indruk der
scheiding, na de heerlijke dagen van vriendelijken omgang met zijne verloofde,
maakte zich zekere weemoedsstemming van hem meester, en hij schreef daarvan
aan zijne Johanna: ‘de grond onder de boomen en heesters van het park was met
blauwe, witte en gele bloemen dicht overdekt, prijkend in de volheid mijner
wapenkleuren, als ten afscheidsgroet. Over heel de omgeving van weidegroen, het
water van den vijver en de kale eiken lag eene zwaarmoedige sombere stemming,
toen ik tegen zonsondergang mijn afscheidsbezoek bracht aan de plaatsjes, die me
lief zijn, en waar ik zoo dikwijls in zwaarmoedige droomerijen heb vertoefd. Op de
plek, waar ik een nieuw huis had willen bouwen, lag een paardengeraamte; aan 't
skelet nog herkende ik mijn trouwen Caleb, die me in vroolijkheid en treurnis, in
buien van wildheid en traagheid, 7 jaren lang op zijn rug heel wat mijlen ver gedragen
heeft. Ik dacht aan de heide en de akkers, de meren en de huizen, en de menschen
daarin, waar we beiden langs zijn gevlogen. Heel mijn leven ont-
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rolde zich voor mijn oog, tot in de dagen terug, toen ik hier als kind speelde. De
regen druppelde zachtjes langs de heesters, en ik staarde eene heele poos in het matte
avondrood. Ik was tot stikkens toe vol weemoedige smart om de trage
onverschilligheid en de verblinde genotzucht, waarin ik al de rijke gaven der jeugd
en des geestes, met die van mijne fortuin en gezondheid, doelloos heb verkwist, tot
ik tot jou kwam met mijn hart, om je te vragen om het wrak, welks rijke lading ik in
overmoed met handenvol overboord geworpen had, in de haven van je onontwijd
gemoed te ontvangen.
Ik ging heel neerslachtig naar huis: iedere boom, dien ik geplant, iedere eik, onder
welks ruischende kruin ik in 't gras gelegen heb, scheen me te verwijten, dat ik hen
in vreemde handen overgaf. En nog duidelijker deden dit mijne gezamenlijke
daglooners, die ik voor mijne deur verzameld vond, om mij hun leed te klagen over
hun tegenwoordigen nood en hunne vrees voor de toekomst onder een pachter. Wat
zal die er zich om bekreunen, indien wij in ziekte en ellende geraken? En zij
herinnerden me er aan, hoelang ze mijn vader reeds gediend hadden, en de oude
grijsbaarden schreiden heete tranen, en ook mij stond het huilen nader dan het lachen.
Ik wist ook niets te mijner verontschuldiging te zeggen, want indien ik me om 't
mijne bekommerd had, in plaats van vreemden voor me te laten zorgen in 't bedrijf,
en zoo verstandig was geweest als ik nu verkwistend was, dan zou me het verpachten
van Kniephof thans geen geldelijke noodzakelijkheid geworden en waarschijnlijk
volstrekt niet noodig zijn geweest. Het verstoort in hooge mate mijne gewetensrust,
dat ik deze menschen, wier hoede mij God heeft toevertrouwd, aan de hebzucht van
den pachter moet overlaten’....
Het is te begrijpen, dat al deze bekentenissen en weemoedsuitingen van haar Otto
aan Johanna een verteederend gevoel van ontroering hebben gegeven over zooveel
oprechtheid en zooveel diepe goedheid van hart bij haar bruidegom, den
krachtmensch. Zij legde hem de hand
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op den mond en haar oog blikte welgevallig in het zijne. Neen, zoo innig als na 't
lezen van dezen brief had zij haar Otto's naam nog niet gekoesterd in haar hart. Toch
komen er ook wel eigenaardigheden van dienzelfden hartsvriend aan 't licht, die uit
den koers schijnen te gaan. Verbeeld u, hij is bijgeloovig. Er was een pakje uit
Kniephof op Schönhausen aangekomen. Juist was Otto Bismarck van een wandelrit
thuis gekomen, en hij haastte zich het pakje te openen en wilde gauw den inliggenden
brief van Johanna gaan lezen... toen ‘de groote klok aan den wand zoo maar ineens
en zonder eenige oorzaak op 3 minuten voor 6 bleef stilstaan. Het is een oud Engelsch
slingeruurwerk, dat mijn grootvader van zijne jeugd afaan heeft gehad, dat sedert 70
jaren op dezelfde plaats staat, nooit van streek geweest is en volstrekt niet afgeloopen
was. Ik gaf een duwtje aan den slinger en de klok liep weer. Schrijf me toch dadelijk,
dat je gezond en welgemoed bent. Je moeder klaagt ook, dat je bleek en mager wordt;
dat alles beangst me, kinderachtig als ik ben. Ik had ook even te voren het verdriet,
dat mij een achtbaar beambte, dien ik beknorren wilde, omdat hij niet op zijn post
was geweest, niets antwoordde dan: “mijn eenige zoon is daareven gestorven”. Dat
stemde mij zoo somber.’
Wat keek Johanna er van op, dat Otto aan deze soort van wonderen waarde hechtte!
Zij had gelijk, dat ditmaal eens eene terechtwijzing van haar kant komen moest. Hoe
was het mogelijk, dat haar koelbloedige, twijfelzieke vriend zoo in de nevelgewesten
van bijgeloof en droomduiding verward was geraakt? En Otto antwoordt, dat dit ook
wonderlijk genoeg is.
‘Maar,’ aldus vervolgt hij ter verdediging, ‘wie verklaart de tegenstrijdigheden
van iedere menschelijke natuur. Hobbes, de materialistische godloochenaar, kon
wegens spokenvrees niet alleen slapen. Ofschoon ik nu ook, vertrouwend op de
almacht Gods en berustend in Zijn wil, voor bovenmenschelijke ontmoetingen en
invloeden volstrekt geen vrees koester, althans geen grootere dan voor stoffelijke
oorzaken, toch geloof ik, om met Hamlet's veelge-
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bruikte woorden te spreken, dat er tusschen hemel en aarde vele dingen zijn, waarvan
onze philosophen niet droomen, of waarvan ze, ook al mochten ze er van droomen,
zich geen rekenschap kunnen geven. Trouwens behoort, in dieperen zin genomen,
alles tot deze categorie, in ons en buiten ons, en de uitdrukking “een wonder”, doet
me altijd inwendig lachen om het gemis aan logica, want met iedere minuut zien we
wonderen en niets dan deze. Dezulke, waarvoor we door de dagelijksche gewoonte
afgestompt zijn, beschouwen we als den natuurlijken loop der dingen, dien iedere
pedante dwaas tot in den grond meent te begrijpen. Komt ons echter iets nieuws, iets
vreemds ten opzichte van de tot heden wel waargenomen, maar niet verklaarden loop
van het groote raderwerk te voren, dan roepen we over wonderen, alsof slechts dit
verschijnsel ons onbegrijpelijk ware.’
Of deze tegenspraak en deze uitweiding Johanna Puttkamer overtuigd hebben, is
niet bekend, want ze komt er niet meer op terug. Maar het teekent Bismarck's
opvatting, dat hij ze gaf. De invloed van Spinoza's denkbeelden, waarmede hij zich
in zijn studententijd vertrouwd had gemaakt, is niet zonder gevolgen voor hem
geweest.
Nog vele, vele malen hebben de gelieven het over allerlei punten van leerstellig
en godsdienstig belang. Otto Bismarck is, naar hij getuigt, met meegaand gemoed
den Bijbel gaan lezen, en na de lectuur is hij zóó in de Heilige Schrift tehuis, dat hij
zijne Johanna herhaaldelijk met aanwijzing van tekst en uitleg kan te woord staan,
waar hij het gewenscht vindt, hare inzichten te verruimen. Al dadelijk, toen ze hem
bekend had, dat ze hem om zijn niet-rechtzinnig geloof, dat is dus om zijn ongeloof,
had willen afwijzen, indien hij niet door het sleutelgat van Gods genadedeur had
gekeken! Wel hoe, zegt Otto, ‘hebt gijlieden dan zoo weinig vertrouwen in uw geloof,
dat gij het zorgvuldig in de watten der afgeslotenheid wikkelt om het voor ieder
wereldsch tochtje te behoeden? Indien ieder zoo dacht, die de waarheid gevonden
meent te hebben, en vele oprechte, ootmoedige zoekers gelooven haar ergens
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anders of in eene andere gedaante te vinden, tot welk eene pennsylvanische
celgevangenis van duizend en nogmaals duizend exclusieve clubjes, met
onoverkomelijke scheidsmuren afgeperkt, zou dan Gods schoone aarde toch worden’.
Moet niet zijn. ‘Eene geloovige vrouw scheide zich niet van haren ongeloovigen
man. Oordeel niet voor den tijd. En indien ik de liefde niet heb!... Het piëtisme met
zijne afkeuring der werkheiligheid gaat veel te ver.’ Met deze en gelijksoortige
uitspraken komt Otto nu en dan het bekrompene in Johanna's opvattingen bekampen.
Meer dan eens intusschen verzekert hij haar geen inbreuk te willen maken op hetgeen
haar geloovig hart aan leerstellige waarheden niet missen kan, en hij wenscht, dat
haar de beroeringen des harten bespaard mogen blijven, die een gemoedsstrijd
tusschen het voor-waarheid-houden en 't verwerpen van dogma's meebrengen. Wat
niet wegneemt, dat hij koel blijft, als Johanna het voor het leerstuk van den zondeval
opneemt. En zij weet ook, dat hij voor vriend Blanckenburg getuigd heeft, geen
zekerheid te hebben omtrent de Drieëenheid en de godheid van den Zaligmaker. Zij
heeft tevens zijn betoog gelezen, dat de Bijbel wel Gods woord mag heeten, maar
dat dit woord door menschen (want dat waren de Apostelen) in menschelijke taal is
geboekt. Waar nog bijkomt, dat b.v. Paulus zich pas na het henengaan van Christus
bekeerde, en dat de evangelist Lucas zijne opteekeningen niet van den Heer zelf,
maar door tusschenkomst van derden had. Zoo komt het, vervolgt Otto, dat de
woorden der verschillende evangeliën-schrijvers voor mij niet dezelfde waarde
hebben. Zoo zachtjes-aan leerde Johanna alzoo de zwakke plaatsen in haars geliefden
geloof. Soms liet zij een woord van verzet tegen zijne leerstellige tekortkomingen
hooren, o.a. toen Otto in schertsende taal zijn ongeloof aan een persoonlijken duivel
uitdrukte. Maar Otto diende haar van bescheid, zeggende: ‘geene enkele plaats in
den Bijbel te kunnen vinden, waarbij het verboden is den duivel in een kwaad daglicht
te stellen.’
Soms maakt Otto zelfs van zijne briefwisseling met
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Johanna gebruik om overluid zijn tot rust komend en vragend gemoed te ontlasten
van den druk der tegenspraak. Maurits Blanckenburg, de weduwnaar van Marie
Thadden, eenmaal hun aller zielsvriendin, kan maar niet over zijn leed om haar
sterven henen komen. Zijne brieven maken den indruk door een levensmoede
geschreven te zijn: van een, die zich met kracht en macht wil wakker houden, maar
tusschen de verwarde volzinnen insluimert. ‘Het is toch gevaarlijk zóó te beminnen,
maar schoon is het, zoolang men de hoop op het wederzien niet opgeeft. Wie echter
zóó bemint, en of in 't geheel niet aan een voortbestaan of onsterflijkheid gelooft,
of.... aan de verdoemenis van het andere deel? “Without thee, where would be my
heaven?” Dat klinkt bijna zondig. Maar zou het niet de hoogste graad van liefde zijn,
met volle bewustheid zijne eigene zaligheid op te offeren voor wie men liefheeft?
Kan je je het geval denken, dat iemands ziel daardoor gered wordt, dat eene andere
vrijwillig verloren ging? Deze mogelijkheid laat zich combineeren. Zou ik in dat
geval het verlies der uwe aanvaarden om de mijne te redden?.... all nonsense’.
Met dit woord ‘all nonsense!’ placht Otto nog herhaaldelijk Johanna's en zijne
eigene bespiegelingen over de raadselen van leven en sterven, wier oplossing niet te
vinden is, af te breken. Eens voegde hij er nog bij: ‘Wees blijmoedig in de hoop,
geduldig in tegenspoed, volhardend in 't gebed!’.... ‘Alle engelen mogen je behoeden,
mijn lieve hart, opdat we elkander spoedig in blijheid mogen wederzien!’ En met
deze woorden van Christelijke opwekking bezwoer hij niet alleen de onrust in zijn
en haar hart - want ook Johanna bekende den twijfel toch wel te kennen - over het
onoplosbare, maar hield tevens de brandstof droog van berusting en levensvreugde,
als nare doodsgedachten hem en haar kwelden. ‘In blijmoedig vertrouwen op God
bestijg ik het wilde ros des levens, geef het de sporen en laat het met ons vliegen
over heg en steg.... wij weten het, dat we den hals breken kunnen, maar zijn zonder
vrees, aangezien we toch een-
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maal scheiden moeten van alles, wat ons op aarde dierbaar is, maar immers niet voor
eeuwig. Indien grief near is, welnu dan let him come on, maar totdat hij daar zijn
zal, look niet slechts bright and blessed, maar wees het ook, en indien hij er is, wacht
hem met waardigheid, d.i. met gelatenheid en hoop. Vóór dien tijd wil ik echter met
Mr. Grief niets te doen hebben, niets naders dan wat met het vertrouwen in Gods
bedoelingen gemeend wordt’.
Zoo komt telkens Otto's geloof in een alles ten beste leidend godsbestuur zijne
Johanna geruststellen èn omtrent zijne dogmatische belijdenis, èn omtrent hare eigene
onbeantwoorde vragen nopens het toekomende leven. Ja zeker: God bestuurt alles.
De Elbedijk dreigde door te breken en het Fischbecksche gebied onder water te zetten.
Maar God heeft de vorst gezonden, en de landstreek was gered. In dezelfde lijn van
deze opvatting ligt ook Otto's vertrouwelijk schrijven, dat hij voor zijne Johanna om
terugkeer harer gezondheid bidt. Hij gaat één keer zelfs nog ééne schrede verder om
Johanna gerust te stellen en te leiden. Hij herinnert haar aan de tegenstelling tusschen
zijn vroeger ongeloof en zijn tegenwoordig godsvertrouwen, en zegt dan: zie wel
toe, want het stadium, waarin ik me nu bevind, is 't punt van waaruit God me verder
zal helpen, gelijk hij tot heden me geholpen heeft. Wat hij op dien grond van zijne
Johanna vraagt, is de meest volkomen verdraagzaamheid voor den ernstigen zoeker
naar de waarheid. Natuurlijk heeft hij verkregen, wat hij vraagde. Zelfs zal haar die
verdraagzaamheid heel lief zijn geweest voor den man, wiens daadwerkelijk
Christendom haar nu en dan zoo ontroerend bleek. Wie was oprecht, zooals haar
Otto? Wie sprak met zooveel innige liefde van zijne ouders? Hoe ontroerde haar
zijne liefde voor zijn vader!
En zijne hartelijke toegenegenheid voor zijne beminde zuster Malwine, die moeder
stond te worden: goddank, zij had een zoon gekregen, en nu was Otto zoo echt blij,
omdat de angst voor haar leven thans voorbij was. Ja waarlijk, haar Otto beschaamde
haar door zijne daden.

Onze Eeuw. Jaargang 12

86
Voor zijne ondergeschikten was hij een beste landheer, en de kinderen hingen hem
aan. Zelfs de dieren, die in zijn dienst waren, hadden zijn goede hart in die mate, dat
het paard, dat hem niet meer dragen kon, en de hond, die niet meer mee kon op den
tocht langs de Elbe, genadebrood kregen. Voor wie in leed verkeerden, zooals Maurits
von Blanckenburg, was hij een verstandig trooster; en wie was ernstiger bekommerd
over de kwaal harer moeder, dan de aanhankelijke Otto? De arme menschen der
streek kenden hem ook wel. Had niet deze zelfde, op sommige punten der leer
twijfelende, hartevriend haar zijne bezwaren geopperd omtrent een voorgenomen
bezoek naar Reinfeld, waarvoor 30 daalders reiskosten noodig waren, die immers,
eerder dan voor eigen genoegen, ter wille van de armen in de buurt waren te besteden?
Hij was toch gekomen, dat is waar, maar het had een punt zijner ernstige overweging
uitgemaakt, in hoeverre het den christenmensch geoorloofd is, uitgaven voor zijn
genoegen te doen, als hij weet, dat anderen behoeftig zijn. Hij had ten slotte geschertst
en gezegd, dat hij uit plicht gehandeld had, toen hij zijne verloofde op Reinfeld
bezocht, maar de armen.... hadden de 30 daalders toch ook gekregen. Zoo was hij,
haar Otto. Eens maar had hij eene arme vrouw zonder giftje van de deur gezonden,
omdat hij het mensch verdacht, dat ze hare dochter, die eene dievegge was en in de
gevangenis zat, tot het kwade verleid had. Maar hij had daar spijt van; hij had niet
moeten oordeelen, maar den nood der ongelukkige helpen lenigen, zeide hij. Ja, zoo
was hij. Was het niet duidelijk, dat ze zich al spoedig gaarne aan zijne leiding
onderwierp?
Hij had er ook zoo den slag van, zijne Johanna gelukkig te maken door het
vertrouwen in hem. Zelfs hunne kleine misverstanden, die natuurlijk ook nu en dan
voorkomen, gebruikte hij om haar geloof in hem onbegrensd te maken. Hij had eens
geschertst over de hooge porto's hunner brieven, en daar was zij in allen ernst op
ingegaan om er in een paar ontevreden woorden hare ont-
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stemming over uit te drukken. En nu ontvangt zij de terechtwijzing: ‘Zeg me, mijn
engel, je schrijft met zooveel deftigen ernst over porto-bezwaren, ben ik of ben jij
de Pommer, die geen scherts verstaat? Geloof je werkelijk, dat het me iets kan schelen,
hoeveel porto een brief kost? Dat ik er één minder zou schrijven, als het driemaal
zooveel was? Dit idee stemt me bijzonder vroolijk, als het je n.l. ernst is, wat ik
volgens je wijze van zeggen, bijna geloof. En als ik caricaturen teekenen kon, dan
zou ik je mijn profiel hier op den kant teekenen, zoo
sarcastisch-sardonisch-ironisch-satirisch, als je het nog nooit hebt gezien. Je herinnert
je misschien, dat ik me in Zimmerhausen reeds over je moed verwonderd heb, dat
je mij, den halfvreemde, hebt aangenomen in de hoedanigheid, dans laquelle me
voilà; dat je me echter zoo weinig kent, dat je mij, den geboren verkwister, voor
gierig houdt, bewijst, dat je je in blind vertrouwen aan me gegeven hebt, in een
vertrouwen, gelijk het alleen een liefde geven kan, waarvoor ik je handen en voeten
kus....’ ‘Je moet mijne brieven wat lichter opnemen, dan je het schijnt te doen; het
geschreven woord ziet er zoo deftig uit en zoo zonder er iets op af te dingen, en dan
ontbreekt de vriendelijke toelichting.’ ‘Ik zou je alles veel liever duidelijk maken,
als ik je in de armen heb en je in de oogen zie; ik heb dan de zekerheid, mijn hart,
je geen pijn te doen, en zou zoo dadelijk aan je trekken kunnen zien, of ik onaardig
was geweest, evenals de beer, die de vlieg op het hoofd van zijn meester met een
steen doodgooit.’ Ze heeft zich verwonderd, dat Lepsius haar onderscheiden heeft,
en nog een paar knorrigheden bovendien gezegd in haar laatsten brief. Omtrent die
verwondering schrijft Otto nu: ‘Wees niet zoo beleedigend bescheiden. Want waarom
zou Lepsius je niet aanbidden? Niets meer dan plicht. Ik heb toch geen 10 jaren in
de rozentuinen van Noord-Duitschland rondgewandeld om ten laatste met beide
handen naar eene boterbloem te grijpen?’ En in antwoord op hare knorrigheden heet
het: ‘Je brief van Vrijdag heeft me eigenlijk verheugd, ofschoon hij van 't begin tot
het eind eene litanie
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van ontevredenheid bevatte, maar er sprak uit al je knorren eene zekere gezonde
ergernis, die me veel meer rust geeft omtrent je toestand dan de weeke, verlepte,
ziekelijke melancholie, die in een vroegeren brief van je den boventoon had.’
Men moet erkennen, hij, die aldus de oogenblikken van ontevredenheid zijner
verloofde tegemoet komt en een glimlach om hare lippen brengt of er aanleiding in
vindt om hare gezonder opvatting van 't leven te prijzen, die wordt niet ten onrechte
door zijne vrienden als de aanstaande ‘zeer beminnelijke en ridderlijke echtgenoot’
aan de bruid aanbevolen, gelijk Thadden het Bismarck aan Johanna von Puttkamer
deed.
Wat Johanna zelve aangaat, die is zich met iederen brief inniger aan haar Otto
verbonden gaan gevoelen: ‘haar hart klopt luide in vreugdevolle verrukking over
zijne liefde; zij zou hem tegemoet willen vliegen om hem te streelen, rust te geven,
lief te hebben, haar Otto, o zoo innig!’
Intusschen gaat het nu zachtjesaan tijd worden voor Otto von Bismarck om zijne
Johanna er op voor te bereiden, dat zijn begeeren om als landheer op Schönhausen
het leven te slijten, met geen anderen politieken invloed dan een dijkgraaf van 't
Fischbecksche Elbegebied pleegt te bezitten, heeft plaats gemaakt voor zijn lust om
een man van beteekenis in 't parlement te worden. Hij heeft haar vroeger al eens in
dien geest gesproken, maar de zaak scheen hem niet zoo ernstig genomen, en toen
ze ernstig werd, waren moeder en dochter eerst een weinig teleurgesteld. Evenwel,
hij had zijne Johanna wel spoedig overtuigd van de noodzakelijkheid zijnerzijds om
zich diep in de regeeringsquaestien van den dag in te werken en die ten goede te
helpen leiden. Het bloed kruipt, waar het niet kan gaan. Zijne moeder was eene
dochter uit de familie Mencken en de Menckens waren van ouder tot ouder in
staatsdienst en politiek opgegaan. Ook aan Otto Bismarck is het wel zichtbaar, dat
het moederlijke bloed soms sterken invloed heeft op den
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hartslag van zijn begeeren bij 't doen van eene beroepskeuze. Hij is al 33, als hij
Poolsch gaat leeren, en hij zal daar later nog Russisch bijvoegen. Hij moet toch nog
wel wat meer van 't leven verwachten dan het landbouwbedrijf van een Pommersch
heerengoed oplevert. Het is hem gelukt, lid van den Saksischen Landdag te worden
en nu koning Frederik Wilhelm IV al de provinciale landdagen tot één Pruisischen
Landdag heeft samengeroepen, nu vooral loont het de moeite, naar politieken invloed
mee te dingen. Hij had aan zijne Johanna geschreven naar Reinfeld te zullen komen,
maar moest om de zittingen in den Landdag te kunnen bijwonen, in Berlijn blijven:
‘we zullen nog dikwijls moeten leeren den beker van de lippen te zetten, juist als hij
ons het beste smaakt, en ons tegelijk moeten verheugen over hetgeen we reeds
gedronken hebben, en dan met goed humeur afstand kunnen doen van wat we er nog
in moeten laten.’ Hij heeft wel gelijk met deze voorspelling. Hoe dikwijls in haar
leven heeft niet Johanna Puttkamer als echtgenoote van Otto Bismarck den beker
van huiselijk heil, in een gelukkig samenleven op Schönhausen, weg moeten zetten,
en zal ze in de eenzaamheid harer woning de oogenblikken hebben teruggewenscht,
toen de staatsman nog landheer was?
Al dadelijk was hij zoo geheel in de staatkunde opgegaan: ‘de zaken grijpen hem
veel meer aan dan hij dacht. De discussiën in den Landdag nemen een voor iederen
welgezinde bedroevenden loop; de beste bedoelingen, de meest wettige handelingen
worden uit louter partijgeest miskend en misduid, en de regeering, ofschoon in haar
volkomen recht, is telkens in de minderheid. De laatste zitting was vreeselijk
vervelend. Eindeloos gezwets, herhalingen, uitrafelen, tijd doodslaan. Het is
merkwaardig met hoeveel driestheid in hun optreden de heeren redenaars hunne
kleine talenten toonen en met hoeveel schaamteloos welbehagen zij hunne niets
zeggende redeneeringen aan eene zoo groote vergadering durven opdringen.’ Toch
bleef hij niet weg van de zitting, want bij beslissingen ‘kan 't op ééne stem aankomen,
en 't zou naar zijn, als het die van
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een afwezige zijn moest. Hij had zich ook nu en dan op het spreekgestoelte gewaagd
en ‘zich in 't wespennest der vrijwilligers van 1813 gestoken, en de verschrikte horzels
kwamen op hem aangonzen’1), maar hij had toch ook ‘de voldoening. dat vele der
oudere leden hem de hand kwamen reiken.’ Het zou al heel spoedig met hem gaan
gelijk het met Thadden ging, die ‘des nachts in onrustige droomen opspringt, en dan
meent in den Landdag te zijn, terwijl hij er overdag eten en drinken om verzuimt.’
Hij had den 1sten Juli (1847) eene nog al heftige redevoering gehouden, die ‘bij mijne
politieke vrienden bijval vond en mij den naam van den Vinckenvanger2) bezorgde.’
Reeds ‘gaf het hem eenige voldoening te zien, dat zijne, bij eenige gelegenheden te
voorschijn gekomen, bitsigheid tegen de leugens der oppositie, die met mooie woorden
booze bedoelingen bedekt, zooveel indruk gemaakt heeft, dat zijne afwezigheid ten
minste opgemerkt was, wat onder 600 leden reeds veel is’. Zijne vrienden verzekerden
hem, ‘dat ze bij menige onbeschaamdheid van de overzijde vol verwachting
omgekeken hadden, of niet van zijne plaats een strijder voor de waarheid opstaan
zou’. Voor 't overige: ‘in 99 van de 100 verhandelingen wordt toch, hoe deftig men
zich ook voordoen mag, leeg stroo gedorscht,’ en de gevallen, waarbij hij ‘de behoefte
tot spreken gevoelt, worden zeldzamer, sedert hij eenmaal de beschroomdheid er
voor heeft verloren.’
Men ziet het: de politieke strijd kleurt thans heel de stemming en houding van
Otto Bismarck en dringt zich onafwijsbaar ook in zijne verlovingsbrieven op den
voorgrond. Er is ‘iets nieuws van achter eene plooi in zijn hart te voorschijn gekomen,’
maar ‘iets vreemds is het

1) Er was beweerd, dat ‘de Pruisische volksbeweging in 1813 aan andere oorzaken moet
toegeschreven worden, en het volk nog een ander motief noodig zou gehad hebben dan den
smaad, dat vreemden in 't land kwamen gebieden’. Daar protesteerde Bismarck tegen, maar
zijn protest werd met gebrom aangehoord: hij had zich in een wespennest gestoken.
2) De afgevaardigde en partijleider Vincke was van den aanvang af Bismarck's politieke
tegenstander. Eindelijk werd het zoo erg, dat er een duel volgde, dat echter zonder ernstige
gevolgen afliep.
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toch niet.’ Och neen, iets vreemds niet; want de politieke hartstocht heeft slechts een
tijdlang gesluimerd in hem en is nu ontwaakt voorgoed. Zijne Johanna zag eerst wel
wat vreemd in den nieuwen kring van denken en werken van den beminden Otto
rond, maar zij trachtte toch met hem mee te leven. Zij las zijne redevoeringen en
schreef hem er over. Zij toornde spoedig even hard tegen de vijandige weerpartij als
hijzelf. Zij vond het o, zoo jammer, dat hij zich opwond in de vergadering, omdat
hij dan 's nachts niet slapen kon. Zij verloor haar geduld bij de lezing der verslagen
van die langdurige zittingen, en werd al wrevelig op ‘de gezamenlijke
landdagsmedeleden, omdat ze Bismarck niet aan 't woord lieten komen en hem soms
overschreeuwen wilden; zij ergerde zich aan de Rijnlanders in den Landdag, die ook
hem ergerden; zij ergerde zich over ‘de liberale eindelooze zwetserij,’ waarmee haar
Otto het zoo te kwaad had nu en dan. Eens zelfs verschrikte zij er van, zoo boos had
Bismarck zich op het medelid Vincke gemaakt.
‘Otto,’ schreef ze hem, ‘je hebt toch verschrikkelijk heet bloed.’ Maar dat hij
succes had, en reeds onderscheiden werd, verheugde haar: ‘hij moest zich maar gerust
aan de politiek geven, zich er geheel in verdiepen, zonder vreeze, dat zij het niet
goed vinden zou, want ze begeleidde hem vanuit de verte.’ Eén keer echter geeft zij
uiting aan haar angst, dat het nieuwe geluk in de zoo andere dan Reinfeldsche wereld
hem trotsch zal kunnen maken, zoodat hij het eenvoudige Reinfeld dan niet meer
met dezelfde oogen van vroeger bekijkt. Zij blijft schertsen, dat ze voor zijn trots
niet vreest en zelve ook hare hoogmoedige dagen heeft, maar eindigt toch met de
ernstige vraag ‘of haar grillig, somber en eeuwig ontstemd tranenhart’ hem wel
waarlijk zal kunnen voldoen? Otto had haar geschreven: ‘ik ben gisteren in Potsdam
geweest om het water-corso bij te wonen: een vroolijk tooneel. Het groote blauwe
bassin van den Havel, met de heerlijke omgeving van paleizen, bruggen en kerken,
vol leven door eenige honderden feestelijk opgetuigde booten, wier inzit-
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tenden, mooi gekleede heeren en dames, elkander met een kwistigen overvloed van
bloemruikers bombardeerden, zoodra ze elkaar in 't voorbijvaren of naast elkaar
liggen, maar raken konden. Het koningspaar, het gansche Hof, de Potsdamsche
beau-monde en half Berlijn wemelden in een kluwen van vaartuigen vroolijk door
elkander, royalisten en liberalen; een ieder gooide met droge en natte bloemen naar
de naast bereikbaren. Drie stilliggende stoombooten met muziek van
zanggezelschappen vormden het middelpunt der steeds afwisselende groepen’.
En al die vreugde en vroolijkheid ging buiten Johanna om, die juist deze dagen,
wellicht in het pijnlijke gevoel van jaloersche opwellingen, zich op Reinfeld zoo
eenzaam begon te gevoelen: ‘als mijne gedachten je in je tegenwoordigen levenskring
volgen, van de eene vreugde in de andere, in een eeuwigdurend pleziermaken, dan
wordt het me angstig te moede, maar ik leg den vinger op den mond en de hand op
het hart in een stil gebed voor jou en vertrouw mijne ziel aan den Heer’. O ja, daar
sluimert jaloerschheid onder deze woorden des gebeds. Maar hij troostte haar; en na
nog eene warreling van beroepsbezigheden opgesomd te hebben, vervolgt hij: ‘doch
dit alles is in 't hoofd; nu moet het hart weer regeeren, en jij in mijn hart, en ik wil
geene andere Goden hebben nevens jou. Vergeef me de blasphemie, ik spreek
figuurlijk’.
En Johanna heeft hem de blasphemie vergeven. Zij was op den weg van
gelukkig-verloofde jonge vrouw tot aan het punt van ombuiging van 't pad gekomen,
waarop terugkeeren ondenkbaar wordt. Zij vindt het ‘toch zoo raadselachtig, hoe
Otto en zij, twee zoo verschillende naturen elkander hebben gevonden’, maar dat het
eene blijvende verbintenis is geworden, die haar geluk uitmaakt, dit is haar wel
degelijk bewust: ‘Ik voel nu geen schroom meer’, alles in dien Bismarck is haar eigen
geworden. Hij is op Reinfeld geweest, en weer vertrokken; ze heeft hem een
eindweegs uitgeleide gedaan: ‘de booze wind wilde me gisteren je laatsten groet
onzichtbaar maken, en met moeite kon ik onder den ouden suizenden
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sparreboom ten minste nog één oog vrij houden, ondanks den opwaaienden ouden
mantelkraag, - ik wou en ik zou de lieve grijze muts zóó lang zien, tot ze achter den
kleinen zandheuvel verdween, en toen dacht ik: ‘weg is weg!’, maar niet: ‘dood is
dood!’ En in den volgenden brief: ‘ik las heden van eene soort van zeevogels, die
slapend vliegen, op en neer zweven over de golven, en als ze het water met hunne
vleugels aanraken, ontwaken ze, maar laten zich door de kleine afkoeling niet
hinderen, doch slapen verder vliegend weer in, altijd verder over het witte schuim,
onder den blauwen hemel. Laat dit alles nu idée zijn of werkelijkheid, ik vind het
eenig bekoorlijk, bedwelmend bijna, en zou wel zulk een vogel willen zijn.’ Het is
ook in deze dagen, dat ze veel met de overleden Marie von Blanckenburg-Thadden
bezig is, en weemoedig wordt. ‘Moge God haar van den geliefde niet zoo spoedig
scheiden, moge zij ten minste eenige jaren met hem gelukkig zijn.’ Natuurlijk voegt
zij er, als goede piëtiste, bij: ‘maar Uw wil, o Heer, geschiede’; en dan keert de rust
in haar gemoed, voor eene poos althans, terug. Voor eene poos maar, want haar
verlangen wordt te machtig. Voor een paar maanden had Otto haar geschreven: ‘als
je gemoed voor de poëzie van den herfst en den dauw in den meinacht, en voor al
datgene, wat in den mensch daarmee verwant is, ontvankelijker is geworden, dan
bewijst dit alleen, dat je geen twaalf jaar meer bent’, en nu herinnert ze hem zelve
aan die woorden, en groet hem met ‘addio caro!’ Bismarck heeft haar wel verstaan,
in alles; en de slotsom zijner waarnemingen luidt, dat hij in haar vindt ‘dat je ne sais
quoi, dat geurende waas uit de grondelooze innigste diepten des gemoeds, dat noch
poëzie is, noch liefde, noch godsdienst, maar deze alle drie krachtiger maakt en
verheft, en er ontvankelijker voor doet zijn. De caricatuur er van heet sentimentaliteit;
het echte ondervind ik, als ik bij jou ben; een woord er voor weet ik op 't oogenblik
niet.’
Johanna von Puttkamer kon voldaan zijn over zooveel hulde. Inniger en schooner
zal wel zelden een bruide-
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gom zijne bruid hebben toegesproken om uit te drukken, dat zij zijn geloof is en zijne
hoop voor 't leven. Hare ongesteldheden van den laatsten tijd joeg hij er mee op de
vlucht, en den trouwdag maakte hij er aannemelijker door. Voor een poosje had hij
geknord, omdat zij dien trouwdag, door hem op 24 Juli gesteld, wou terugschuiven
tot September. Zij gevoelde zich nu nog te onwel, had ze geschreven, en zou in dien
toestand niet genoeg voor hem kunnen zijn. Maar hij had haar overstemd en zijn wil
zou zegevieren. Hare ongesteldheid was geen beletsel voor 't huwelijk; ‘we trouwen
immers niet alleen voor de goede dagen’ en ‘ik wil met je de zieke zoowel als de
gezonde dagen deelen’, dit waren de gronden voor zijn vast besluit, om geen uitstel
toe te laten. Johanna moet hare bruidsjapon nu maar gereed houden, want over vier
weken zal Ds. Sauer de trouwe gelieven in 't houten kerkje te Kolziglow, tot welke
parochie Reinfeld behoort, inzegenen. Om de wachtende bruid zijne komst heerlijker
nog te doen vinden, stelt hij haar eene huwelijksreis voor ‘naar Weenen, Tirol en
Salzburg.’
Deze laatste toevoeging deed wonderen. ‘Naar Salzburg en Tirol?’ schreef ze hem,
den 16en Juni, ‘ach Otto, hoe is het mogelijk?’ Eigenlijk moest ze hem de reis afraden,
die zooveel geld zou kosten, ‘maar op dit punt voel ik me te zwak’, en ‘ze kan niet
anders dan zich grenzenloos verheugen, dat de droom harer kinder- en
jongemeisjesjaren, die hare ziel met onuitsprekelijk verlangen, dwepen en verrukken
vervuld had, nu waarlijk nog eens eenmaal in vervulling gaan zou’. Maar dan, in
eene laatste opwelling van zwaarmoedige zelfonderschatting, wordt ze bedroefd,
omdat ‘hare oogen zonder glans zijn, hare wangen bleek en mager, omdat heur haren
zoo uitvallen, - misschien wel als eene straf, omdat ze hem dikwijls plaagde met zijn
vroegtijdig kalen schedel. - Hare moeder zegt haar, hoe ongezellig ze er uitziet, en
zelve zou ze zich wel in eene schelp willen verstoppen, evenals het leelijke jonge
eendje’ uit het sprookje. En nochtans keert de glans terug in hare oogen, tegelijk met
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het besef, dat zij toch waarlijk uitverkoren is, de echtgenoote van Otto von Bismarck
te worden: ‘Ach, mijn Otto, dat ik dit alles nu zoo nabij heb! Hoe dikwijls heb ik
mijne kranke handen tegen de gloeiende oogen gedrukt en zoo bitter geschreid, in
het stellige geloof, je niet te zullen wederzien...’ Maar nu is het haar goed. Haar
geloof heeft haar gezond gemaakt. Zij zal ten huwelijk gaan! - Zooals ook geschied
is. Den 4en Juli 1847 werd te Schönhausen ‘de eerste roep’ gedaan, dat Johanna
Eleonora von Puttkamer en Otto von Bismarck in den ondertrouw waren opgenomen,
en den 28sten dier maand is te Alt-Kolziglow hun huwelijk voltrokken.
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Multatuli en Van Lennep
Door P. Geyl.
Het in het vorig jaar verschenen boek van Jhr. Dr. M.F. van Lennep over het leven
van zijn beroemden grootvader brengt een aantal nieuwe bescheiden in zake het
proces, dat indertijd zooveel gerucht gemaakt heeft, tusschen Jacob van Lennep en
Douwes Dekker over het kopierecht van Max Havelaar. De beschouwingen door
den kleinzoon daaraan verbonden putten de quaestie niet uit. Het kan zijn nut hebben
de connecties tusschen de beide mannen nog eens in haar geheel te schetsen. Tot
recht begrip van beider persoonlijkheid is het geval eene kostbare bijdrage.

I.
Het was te kwader ure, dat het handschrift van Max Havelaar, eenige dagen nadat
het martelend overschrijven naar het oorspronkelijk klad was ten einde gebracht, in
November 1859 Jacob van Lennep bereikte. Douwes Dekker, met uitgever en
uitgevers onbekend, te Brussel in ballingschap bovendien, had beoordeeling en raad
van noode. Van Lennep, met wien hij kort tevoren naar aanleiding van zijn Bruid
daarboven als broeder van het Rozenkruis in
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aanraking was gekomen - door middel van een ander broeder, van Hasselt - leek hem
thans de aangewezen raadsman. En zoo verrukt was Multatuli in den beginne met
wat hij van hem te hooren kreeg, dat hij 23 November, vlak vóor zijn vertrek uit
Brussel naar Amsterdam, naar het terrein van den strijd waarin hij nu, naar hij meende,
zeker mocht zijn van de overwinning, aan zijn vrouw schreef:
‘Die van Lennep is een man. Hij zegt niet dat Boek is mooi, maar hij neemt de
Zaak ter hand. Dat is hart’1).
Was dit goed gezien? Het duurde niet lang, of Douwes Dekker beklaagde zich,
dat van Lennep behoorde tot de velen, tot dat verachte Publiek, dat zoo vol
bewondering was voor de ‘mooiheid’ van den ‘stijl’, maar er niet aan dacht iets te
doen, noch voor de Zaak van de mishandelde Javanen, noch voor die van den
verongelijkten assistentresident van Lebak; - want tusschen die twee heeft men te
onderscheiden, en het is vaak onduidelijk genoeg, over welke van de twee Dekker
het heeft, wanneer hij over de Zaak spreekt. Inderdaad is het voor ons gemakkelijker
na te gaan dan voor Multatuli, hoe lauw de conservatieve en patricische heer
rijksadvocaat in heel de kwestie van den aanvang af gestemd was. Wij toch kunnen
kennis nemen, niet alleen van van Lennep's briefje, dat van Hasselt ‘aan br. D. (kon)
mededeelen’2) en waarin te lezen staat, dat de schrijver ‘er veel goed in zag dat het
boek uitkwame’, maar ook van het schrijven, tegelijkertijd verzonden, maar voor
van Hasselt alleen bestemd, waarin van Lennep bekent dat hij slechts hoopt ‘een slag
dien (hij) toch voor onvermijdelijk (houdt) een weinig te neutraliseeren’. Deze
dubbelzinnigheid in den omgang van van Lennep's kant kenschetst zijn verhouding
tot den schrijver van het boek, dat het toeval hem in handen had gespeeld. Terwijl
Douwes Dekker opgetogen in zijn nog niet verwende auteursijdelheid zich argeloos
aan de leiding van den

1) Brieven van Multatuli. Het ontstaan van den Havelaar, bl. 154.
2) Deze brieven in ‘Het Leven v. Mr. J.v.L.’ d. Jhr. Dr. M.F.v.L. bl. 154 vlgg.
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veel ouderen vriend ging overgeven, beschouwde deze hem als een bijzonder
merkwaardig maar gevaarlijk verschijnsel, waartegenover de grootste voorzichtigheid
vereischt werd. Wanneer hij naar zijn gemoed te werk was gegaan, dan had hij aan
zijn vriend den minister van koloniën (tevens kabinetsformateur) Rochussen
geschreven om een betrekking voor ‘den man’; slechts vrees dat ‘de man’, gelijk ik
hem uit zijn boek en uit zijn brieven heb leeren kennen’ zou weigeren zich op die
wijze te laten omkoopen en zelfs (o horror!) schandaal zou maken, weerhield hem1).
Van Lennep kon niet weten, dat Douwes Dekker Havelaar niet was. Toch, op
aansporen van van Hasselt, schreef hij, - zeer voorzichtig - aan Rochussen, maar
ontving een ontwijkend antwoord2).
Intusschen kwam Douwes Dekker te Amsterdam en bleek het, dat hij zeer wel te
vinden zou zijn voor een schikking, die hem een betrekking en de Havelaar een
ontijdigen dood bezorgen zou. Wel schenen zijn eischen wat heel hoog, maar
aangezien de minister inmiddels over de brug was gekomen met het aanbod van een
post in de West, werden de onderhandelingen voortgezet. Rochussen ‘sprong op’,
toen de heer Jan Douwes Dekker hem meedeelde, dat zijn broeder Raad van Indië
begeerde te worden3). Niettemin deed van Lennep zelf, nadat een sensationeel
telegram, dat er op Java opstand was uitgebroken, de kansen naar zijn meening (daar
hijzelf onder den indruk was) had doen stijgen, nog een laatste poging. Uit den brief,
door hem 8 December '59 aan Rochussen gericht en die ik voor volkomen eerlijk
houd4), kan men duidelijk opmaken, hoe van Lennep tegenover de kwestie stond.
Men heeft beweerd, dat de Amsterdammer, die hoezeer gelijk Rochussen conservatief,
met hem over de aanhangige spoorwegwetten oneenig was, zich van Multatuli en
Max Havelaar als wapen bediende om den ander te be-

1)
2)
3)
4)

In den tweeden brief aan v. Hasselt.
Leven v.J.v.L. II 157.
Br. v.M.: De Hav. verschenen, bl. 16.
Leven v.J.v.L. II, bl. 160.
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dreigen en in bedwang te houden. Bij het schrijven van dezen brief evenwel is een
dergelijke gedachte in van Lennep zeker nog niet aanwezig. Integendeel, hij meende
in oprechtheid het ministerie en het vaderland van dienst te zijn door het middel aan
te wijzen, waarmee Douwes Dekker onschadelijk was te maken. Hij achtte het
uitgeven van de Havelaar een gevaar voor de rust in het land, hoezeer hij ook van
de waarheid der aanklacht overtuigd was1). Maar naar zijn meening had met dergelijke
misstanden het publiek niet te maken: het was de zaak der regeering, en de gevolgen
van volksopwinding en volksinmenging konden nooit anders dan noodlottig zijn.
Uit al zijn macht poogt hij Rochussen te overtuigen van de belangrijkheid van boek
en schrijver. Onderschat toch het gevaar niet, stuur den man met een hooge betrekking
naar de Oost: hij zal er goed doen ook, want ‘in Indië hebt gij een man noodig, en
D. is een man’2), maar in elk geval, zoo is van Lennep's denkbeeld: het is beter, ‘dat
de man in staat (wordt) gesteld ginds te handelen, dan dat hij verplicht wordt hier te
spreken’3). Maar Rochussen, verveeld door het geval en niet, gelijk zijn vriend, onder
de persoonlijke bekoring van Douwes Dekker's wonderbaarlijke verschijning,
antwoordde op dat toontje van fijne ironie en met dat verwijt van ‘opgewondenheid’,
waarvoor de deftige Nederlandsche burger van het jaar '59 misschien nog gevoeliger
was dan de hedendaagsche. Hij weigerde. En eerst nu, misschien, rees in van Lennep
het voornemen om den spotter aan den lijve te doen gevoelen, dat die Douwes Dekker
een zoo te versmaden tegenstander niet was. Terwijl hij den minister stevig
antwoordde op de toen reeds gebruikelijke en later zoo vaak herhaalde lasterpraatjes
tegen het gedrag van zijn beschermeling, zette hij met kracht de pogingen voort om
dezen te pousseeren in de politiek. Reeds in de eerste dagen van December had men
veel gesproken over een kamercandidatuur van Douwes

1) Leven v.J.v.L. II bl. 155.
2) A.W. bl. 161.
3) A.W. bl. 164.

Onze Eeuw. Jaargang 12

100
Dekker met de bedoeling hem tegenover Rochussen sterker te doen staan. Dat plan
was afgesprongen omdat zich een candidaat opdeed, dien men niet durfde voorbijgaan.
Nu plaatste van Lennep Dekker - zelfs zonder diens voorkennis - op de voorloopige
lijst van kamercandidaten.
Veel meer dan een opwelling zal dit niet geweest zijn. Van Lennep maakt den
indruk zelf niet goed te weten, wat hij moest aanvangen met dien gevaarlijken
bondgenoot. Zoo zon hij aldra op een schikking, die den ander met zoo min mogelijk
kans op opschudding uit den weg zou helpen. Douwes Dekker van zijn kant,
opmerkend, dat al de politici en krantenschrijvers, die om hem heen wemelden en
intrigeerden, hem aan hun bijzondere oogmerken trachtten dienstbaar te maken, ging
grif in op een voorstel, dat hem in staat stelde zijn boek voor hem te laten spreken
en zelf naar Brussel en de rust weer te keeren. De schikking tusschen hem en zijn
beschermer getroffen, is later tot de onverkwikkelijkste onaangenaamheden tusschen
hen beiden aanleiding geworden. Voorloopig evenwel was de verstandhouding
voortreffelijk en Multatuli's dankbaarheid onbegrensd. Ingevolge de overeenkomst
toch kreeg hij van van Lennep zesmaal een maandelijksche toelage van f 200, waarvan
hij vooreerst te Brussel kon leven. Van Lennep intusschen maakte de Max Havelaar
persklaar (d.w.z. hij deelde het boek in hoofdstukken in en verving de namen door
hoofdletters en puntjes) en onderhandelde met een uitgever, de Ruyter. Den 24sten
Januari 1860 ontving Dekker van hem het verzoek hem een acte van cessie van de
Havelaar toe te zenden, opdat hij, v.L., met den uitgever zou kunnen contracteeren.
Reeds den volgenden dag, 25 Jan. 1860, verzond Douwes Dekker een stuk, waarbij
hij verklaarde het ‘kopyregt’ over Max Havelaar aan Mr. J. van Lennep te hebben
afgestaan, ‘zijnde de ondergeteekende daarvoor naar genoegen en volkomen voldaan’.
Van Lennep contracteerde nu met de Ruyter en in Mei verscheen het boek. Dekker
die niet zonder inspanning getracht had zich al dien tijd te Brussel rustig te
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houden en een eerzaam ‘homme de lettres’ te worden, zooals hij van Lennep had
moeten beloven, was nu niet meer te houden. Een en al onrust toen zijn werk niet
onmiddellijk in alle bladen werd besproken, schreef hij opgewonden brieven aan
zijn beschermer, die deze met leuke nuchterheid beantwoordde. Maar daarmee was
Douwes Dekker niet tevreden te stellen en midden Juni kwam hij naar Holland.
Uitgevers, politici en dagbladschrijvers stonden gereed om hem het hoofd op hol te
brengen. Nijgh uit Rotterdam en Thieme uit Zutphen brachten hem tot wanhoop door
hun verhalen, hoe zij een uitgave als Max Havelaar zouden behandeld hebben. Meer
publiciteit, meer exemplaren, en vooral: meer exemplaren naar Indië. Dertig had de
Ruyter er daar heen gestuurd. In Augustus wist de teleurgestelde schrijver, dat een
Indisch blad zijn oordeel moest opschorten, omdat het ééne exemplaar op de Harmonie
te Batavia altijd in handen was. En van Lennep was maar voortdurend uitstedig en
schreef kalmeerende briefjes, die averechtsche uitwerking hadden. Douwes Dekker
was ook zoo gedwee en zoo snel voldaan niet meer als voor enkele maanden. Want
zijn boek maakte opgang. Een opgang als zelden eenig boek bij ons te lande gemaakt
heeft. Alle bladen, alle tijdschriften bespraken het, polemiseerden erover, namen
ingezonden stukken erover op. De schrijver werd met brieven en met bezoeken
overstroomd. Men moet Multatuli's brieven aan Tine lezen, om te begrijpen, in welk
een roes het maandenlang steeds toenemende succes hem bracht. Met kinderlijke
ijdelheid somt hij haar de bewijzen op voor zijn alles overtreffende populariteit.
Erger was het, dat de roem hem hoogmoedig maakte, wat het duidelijkst blijkt in
zijn breuk met zijn broer Jan, die hem, misschien niet altijd even licht van hart, maar
dan toch trouw met geld gesteund had. Hij meende trouwens, dat hij dergelijke hulp
zou kunnen ontberen. Wel klaagt hij al spoedig, dat de menschen wel hard roepen
over het mooie boek, maar dat ze daarmee aan hun verplichtingen meenen te hebben
voldaan. Toch hoopt hij telkens weer, dat die algemeene en geestdriftige
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bewondering materiëele gevolgen zal hebben. Een nationale inschrijving, daarop
rekent hij. En inderdaad, er vormt zich een commissie, er worden plannen gemaakt.
Een zekere heer Bekking schijnt de leiding te hebben: en al spoedig merkt Multatuli,
dat de heeren meenen, hem aan een bepaalde richting te binden, dat hij dienaar van
een partij zal moeten worden. Driftig wendt hij zich van hen af. Geen hulp van
enkelen: geen afhankelijkheid. Een nationale inschrijving, dat was het eenige, dat
redden kon. En er was geld noodig! Niet alleen moesten Tine en de kinderen te
Brussel leven, Dekker had ook wonderlijke manieren om op eenmaal groote sommen
geld te doen verdwijnen. Teekenend is het geval met een portret, dat hij van zich te
Brussel liet steendrukken, maar waarvan hij ten slotte alle 500 exemplaren liet
vernietigen omdat hij er te jeugdig op was. Dit kostte hem f 300. -.
Kortom, de nationale inschrijving werd Douwes Dekker's idee fixe. Of zoo dat
niet, dan, zoo meende hij, een zoodanig onweerstaanbare volksbeweging, dat de
regeering gedwongen werd hem recht te doen, dat zij zou moeten toestemmen in een
wijziging van haar Indische politiek en hem, de ‘op verzoek eervol ontslagen ass.-res.’,
als machthebber naar de Oost zou zenden om er te heerschen en te hervormen. Maar,
hoe rumoerig de opgang ook was, die de Havelaar maakte, Multatuli zag wel, dat
dit geen alles omverwerpende volksbeweging was. Het bevreemdde hem. Hoe kon
men zoo schreeuwen en niets doen? Hij ging gelooven, dat zijn boek in grooter oplaag
verspreid moest worden: en goedkooper moest het zijn. Vier gulden kostte het. Dat
was veel te duur. 't Moest onder het volk komen. Een volkseditie werd zijn leus.
Reeds in October waren de 1300 ex. van den eersten druk verkocht. En Dekker trad
met van Lennep en de Ruyter in bespreking over de wijze, waarop het boek ten
tweeden male zou worden uitgegeven. De verhouding tusschen de beide broeders
van het Rozenkruis was al heel wat minder hartelijk geworden, dan zij in het begin
van het jaar geweest was. Van Lennep was de rusteloosheid en oproerigheid
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van zijn beschermeling moede en Multaluli ergerde zich meer en meer aan de wijze
waarop de ander zich listiglijk wist schuil te houden en met ontwijkende antwoorden
van alles zich zocht af te maken. Zooveel werd hem evenwel allengs duidelijk, dat
zijn ‘weldoener’ weigerde mee te werken tot de gewenschte volksuitgave en zichzelf
als eigenaar van het kopierecht meende te gedragen. Ten slotte ontving Multatuli 12
October een brief van van Lennep, waarin o.a. de zinsnede:
‘Wie een huis koopt, heeft het recht het te verbouwen zonder den verkooper te
raadplegen’1). Dit was duidelijk. Daartegenover stelde Dekker, - zonder nog
rechtstreeks op de rechtskwestie te willen ingaan: ‘Ik heb mijn manuscript niet
verkocht..... Ik heb u het manuscript afgestaan in de meening, dat gij het zoude
behandelen zoo als het belang mijner zaak eischte..... Ik ben zoo vrij u dringend te
verzoeken mij te zeggen, hoe veel ik u schuldig ben en mij mijn manuscript terug te
geven. Uwe eer vordert dit, geloof ik’2).
Maar, ondanks inmenging van een man als prof. Veth3), die, toegevend, dat hij het
formeele recht aan zijn zijde kon hebben, meende dat zijn moreele plicht was den
schrijver te laten begaan met zijn eigen werk, - van Lennep stelde zich schrap. Nooit
zou hij, zoo verklaarde hij, er de hand toe leenen, dat ‘het boek op de wijze van
schotschriften en pamfletten [werd rondgestrooid]’; zoolang het doel was ‘het bekend
maken van bestaande misbruiken aan hen die herstel daarvan kunnen aanbrengen’,
kon hij meewerken, nu het werd ‘het opwekken van ontevredenheid en blinde
hartstochten’4), trok hij zich terug.
En Douwes Dekker zag zich de beschikking over het boek, dat hem toch diep uit
zijn eigen ziel was geweld, ontnomen; zijn droomen van een groote volksopwinding
die hem met éénen aanloop omhoog zou voeren, vervlogen.

1)
2)
3)
4)

Br. v.M. II bl. 206.
Leven v.J.v.L. II bl. 173.
Leven v.J.v.L. II bl. 174 vlgg.
Leven v.J.v.L. II bl. 178.
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Dat alles op grond van een stuk papier, dat hij maanden geleden had geteekend zonder
er zich moeilijk mee te maken wat het inhield. De Havelaar niet langer van hem!
Dat denkbeeld was hem ondragelijk. Hij begreep dra, dat een proces onvermijdelijk
was, schoon het hem leed deed, want hij kon zich niet op eenmaal ontworstelen aan
de gevoelens van vurige dankbaarheid en bijna kinderlijke liefde voor van Lennep,
die in den gelukkigen tijd na de voltooiing van zijn boek waren opgebloeid. Maar,
zooals hij reeds had geschreven: ‘daar het hier geldt eene zaak waaraan ik alles
opoffer, moet ik hierin, hoe zwaar het mij valt, doortasten.’ Wij kunnen dit inzicht
billijken en meenen, dat van Lennep's kleinzoon, die zijn leven beschreven heeft,
het recht mist, over het enkele feit van het proces tegen zijn ‘weldoener’ Multatuli
hard te vallen. Iets anders is het, wat de oude Jacob van Lennep in later dagen zelf
aan zijn vroegeren vriend schreef:
‘Uw advokaat verdiende... ik zal niet zeggen wat, in plaats van honorarium, dat
hij u tot procedeeren heeft aangezet in een zaak die gij, al had gij van den moreelen
kant nog zoo groot gelijk gehad, juridiek altijd verliezen moest’1).

II.
Na het uitvoerig relaas van de betrekkingen tusschen Douwes Dekker en van Lennep
van hun kennismaking in het najaar van '59 af tot de breuk in het najaar van '60 toe,
zullen wij beter begrijpen met welke gevoelens de beide partijen in het proces
tegenover elkander stonden, en zal een poging om door te dringen tot hun innerlijkste
bedoelingen meer kans tot slagen hebben.
De eisch van Douwes Dekker2), zooals die 15 Mei 1861 voor de
arrondissements-rechtbank te Amsterdam werd behandeld, vorderde van van Lennep
rekening en

1) Br. v.M. II bl. 234.
2) Naar een overdruk uit het Weekblad v.h. Recht, berustend op het Multatulimuseum te
Amsterdam.
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verantwoording wegens het bezorgen der uitgave van Max Havelaar. Hij stelde zich
nl. op het standpunt, dat het kopierecht van het boek zijn eigendom was gebleven en
dat hij met het stuk van 25 Jan. 1860 slechts bedoeld had van Lennep volgens diens
verzoek machtiging tot contracteeren met een uitgever te verleenen. Het briefje van
van Lennep, waarbij dat verzoek was gedaan, moest gelden als bewijs, dat de acte
van cessie van 25 Jan. fictief was geweest.
Hier tegenover betoogde van Lennep's advokaat, dat deze acte integendeel de
bekrachtiging was geweest van de mondelinge afspraak tusschen eischer en gedaagde
getroffen vóor Multatuli's vertrek naar Brussel. Mondeling zou hij toen reeds van
het kopierecht van zijn boek hebben afstand gedaan en de koopprijs zouden de f 1200
zijn geweest, tot welker betaling van Lennep zich verbond.
Douwes Dekker evenwel ontkende pertinent, dat zulk een afspraak zou hebben
plaats gehad. Hij had zijn boek aan van Lennep gelaten, omdat die beter met uitgevers
overweg kon en hijzelf naar Brussel stond terug te keeren, terwijl zich van Lennep
tot het betalen der f 1200 had verbonden ‘uit een warm hart’ en als voorschot op
mogelijke winst.
Wat is er afgesproken tusschen beiden? Was van Lennep's verzoek om de acte
van cessie de eerlijke begeerte om een mondelinge schikking te sanctionneeren of
was het een listig gestelde en maar al te wel geslaagde poging om den schrijver het
kopierecht dat deze nog bezat, te onttroggelen? Deze vragen, waarom het proces
draaide, boezemen ook ons belang in, die het er om te doen is de karakters van van
Lennep en van Multatuli nader te leeren kennen. Maar terwijl voor den rechter de
kwestie was afgedaan, nadat deze vragen in de eene of in de andere richting of met
een non liquet waren beantwoord, blijven er daarna voor ons nog enkele punten over,
die een afwegen op het goudschaaltje onzer zedelijke inzichten waard zijn.
Eerst dan over het geschil, dat het proces had onder
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de oogen te zien. Wat leeren ons, waar de beweringen elkander uitsluiten, de feiten?
Een requisitoir tegen Mr. J. van Lennep zou het volgende kunnen opsommen.
Uit van Lennep's briefje van 24 Januari zal ik het gedeelte dat op de zaak betrekking
heeft, woordelijk aanhalen:
‘Om nu met de Ruyter een kontrakt te kunnen maken, dien ik het bewijs te hebben,
dat ik daartoe het recht heb. Noch hij, noch eenig uitgever, zal natuurlijk drukken,
veel min geld geven, zonder overdracht van 't kopyregt en dat kan ik hem niet
overdragen zonder te kunnen aantoonen dat ik het bezit. Wees daarom zoo goed mij
een stuk op zegel (belgisch) te zenden, waarbij gij verklaart nu het kopyregt over het
werk getiteld enz. te hebben afgestaan en daarvoor te zijn voldaan naar uw genoegen.’
Dit briefje lijkt zeer eenvoudig. Gaat men het kritisch beschouwen, dan blijkt het
verborgen diepten te bezitten. Er is namelijk geen bewijs in te vinden, dat er reeds
een mondelinge afspraak was voorafgegaan en evenmin een, dat zulk een afspraak
niet was geschied. Men zou dus dit stuk aldus kunnen interpreteeren, dat van Lennep
het met opzet zoo had gesteld, dat er later niet uit zou kunnen worden opgemaakt,
dat op het oogenblik, waarop het werd geschreven, het eigendomsrecht van het boek
nog onbetwist aan den schrijver was, zonder dat het aan den anderen kant Multatuli's
argwaan kon opwekken door op een ten onrechte verondersteld eigendomsrecht van
van Lennep te veel den nadruk te leggen. Een op van Lennep's ondergang belust
Officier van Justitie voor onze zedelijke rechtbank zou zeker niet nalaten hierbij op
te merken, dat een dergelijke draaierige manier van doen misschien minder
bevreemding kan wekken, indien men terugdenkt aan de beide briefjes op één avond
aan van Hasselt geschreven, waarvan slechts één ‘aan den Br. D.’ mocht worden
getoond.
Het is voorts opmerkelijk, dat wel van Lennep's advo-
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kaat het voorafgaan van een mondelingen verkoop van Max Havelaar betoogde en
dat ook in het vonnis werd aangenomen, dat de overeengekomen uitbetaling van f
1200 als koopsom moest worden aangemerkt, maar dat niettemin van Lennep in den
Open Brief door hem na het geding tot Douwes Dekker gericht niet met ronde
woorden verklaart, dat hij vóór de acte van cessie een zedelijk eigendomsrecht op
de Havelaar kon doen gelden.
‘Dat ik de acte van cessie’, zoo schrijft hij, ‘gevraagd heb om met een uitgever
een kontrakt te kunnen sluiten, dat is volkomen waar, en, voeg ik erbij, volkomen
natuurlijk.
Welke uitgever zou van mij uw Max Havelaar gekocht hebben, ten ware hij de
zekerheid bekwam, dat hij daardoor den vollen en vrijen eigendom van dat boek
verkreeg? Immers niet één.
Om hem nu die zekerheid te verschaffen, moest ik hem bewijzen, dat ik recht had
over het boek te beschikken: en dat bewijs was de acte van cessie.’
Hoe zorgvuldig lijkt hier het stellen van de kwestie, waar alles om draait, ontweken.
Van Lennep zegt niet: ‘ik had recht op die acte van cessie, omdat wij mondeling
waren overeengekomen, dat de Havelaar mij zou toebehooren en ik u zes maal f 200
zou sturen’1), hij zegt: ‘zeker hèb ik die acte van cessie gevraagd om met een uitgever
te contracteeren, en dat is volkomen natuurlijk.’ Maar als het om het contracteeren
alleen te doen was geweest, ware een acte van machtiging voldoende geweest.
Wanneer van Lennep te verstaan wil geven, dat hij ‘natuurlijk’ een acte van cessie
vroeg, omdat de facto het boek reeds zijn eigendom was, waarom dan dat laatste niet
nadrukkelijk verzekerd? Hoe eenvoudig ook op het eerste gezicht, deze verdediging
lijdt aan hetzelfde euvel als het briefje van 24 Januari 1860. Hoe men den zin der
woorden wendt of keert, noch vóór noch tegen kan men ze met beslistheid
interpreteeren.

1) Uit de wijze waarop v.L. in zijn Open Brief (blz. 9) D.D. voorhoudt, dat hij immers tijd had
v.L.'s verzoek v. 24 Jan. te overwegen, zou men ook afleiden, dat v.L. toen op de acte nog
geen recht had.
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Er is meer. Hoe valt het te rijmen, dat van Lennep aan Douwes Dekker den 24sten
Januari een verklaring verzocht, dat hij was ‘voldaan naar (zijn) genoegen’, terwijl
later in het geding de f 1200 als koopsom fungeerden, waarvan nochtans den 24sten
Januari nog slechts één termijn was afbetaald. Dit zou voor het minst kunnen bewijzen,
dat men eerst later bedacht heeft die f 1200 voor koopsom te laten doorgaan.
Kortom, er lijken nogal wat redenen om de voorstelling van van Lennep's advokaat,
als zou de acte van cessie de op schrift brenging van een mondelinge verkoop zijn,
te wantrouwen. Men vraagt zich slechts af: welk belang ter wereld kon een man als
van Lennep bewegen op zoo slinksche wijze zich van het kopierecht van de Havelaar
meester te maken? Welnu, hierop ligt het antwoord voor de hand. Zeker geen
winzucht. Het was aanvankelijk niet te voorzien, dat het boek meer dan f 1200 winst
zou opbrengen. Trouwens, van Lennep heeft later steeds de hem toevloeiende gelden
aan Multatuli afgedragen. Maar, zooals ik in mijn inleiding meen te hebben
aangetoond; van Lennep gevoelde van den vroegsten aanvang af die vrees voor Max
Havelaar en die bezorgdheid over wat het boek kon te weeg brengen, die hem later
zoo hardnekkig tegenover den schrijver op zijn stuk deden staan. Indien wij het
requisitoir overtuigend achten, zou dus van Lennep's zorg voor het welzijn en de rust
van het vaderland de verklaring tevens en de rechtvaardiging van zijn handelwijze
moeten zijn. Maar wel zou, indien men van Lennep veroordeelde en aannam, dat hij
inderdaad, wetend dat Douwes Dekker er geen oogenblik aan dacht afstand te doen
van zijn rechten op zijn werk, hem listiglijk, rekenend op zijn goed vertrouwen en
zijn Havelaarachtige minachting voor formaliteiten en verklaringen op zegel, in het
briefje van 24 Jan. een strik had gespannen; dan zou inderdaad zijn overtuiging, dat
het een dienst aan zijn volk bewijzen was om een dergelijk ‘incendiair’ boek te
smoren, wel breed mogen worden uitgemeten om de verraderlijkheid van zulk een
handelwijze eenigermate te vergoelijken.
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Ik zou evenwel als rechter in dit moreel geding den moed missen vonnis te wijzen
op zoo schaarsche gronden. Hoe logisch het stelsel van de beschuldiging lijkt, ik wil
niet vergeten, dat er het een en ander tegenover kan worden gesteld.
Uit Dekker's brieven aan van Lennep is op het proces door gedaagde een zinsnede
gebracht, waaruit blijken moest dat Multatuli een tijdlang althans zelf de cessie als
waarachtig beschouwde. Zoo gewichtig leek dat zinnetje, dat het in de overwegingen
van het vonnis werd opgenomen.
‘Het boek behoort u,’ schreef Dekker in April 1860: ‘mag ik het vertalen?’
Is dit afdoende? Dat de rechtbank het zoo vond, in verband met de duidelijke
bewoordingen van de acte van cessie, is begrijpelijk. Maar voor ons, die het karakter
van Multatuli kennen, is zelfs deze uitspraak niet het laatste woord. Ook indien men
aanneemt, dat Dekker met de acte van Januari niet meer dan een machtiging had
bedoeld, is zij verklaarbaar. Men stelle zich voor, dat hij tegenover van Lennep een
levendige dankbaarheid gevoelde en dat hij hem volkomen vertrouwde. Hij had nog
niet begrepen, dat er verschil van inzicht en van belang tusschen hen beiden bestond.
Zoo kon hij in de meest volstrekte argeloosheid het op zichzelf van geen gewicht
achten, of de Havelaar rechtens van van Lennep was of van hemzelf, maar het
tegenover zijn beschermer gaarne doen voorkomen, alsof hij de cessie als ernst
beschouwde.
Aldus: de uiting verzwakt de waarschijnlijkheid van het stelsel der beschuldiging
zonder het te vernietigen. En als te voren moet onze uitspraak zijn non liquet.
Vermoedelijk zal nimmer met volstrekte zekerheid de rol van van Lennep bij het
uitgeven van de Havelaar te bepalen zijn. Maar hoe zij ook geweest zij, of hij meer
of minder recht had de cessie als onvoorwaardelijk te beschouwen, naar mijn meening
ontkomt hij nooit aan het verwijt, in een kwestie, waar vooral zedelijk recht bij te
pas kwam, zich op formeel recht te hebben beroepen en in het zedelijke te hebben
misgetast.
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Hoe men over bepaalde punten verschillen kan, men kan na al wat ik heb meegedeeld,
bezwaarlijk ontkennen dat, van Lennep moge dan al van den beginne af een koop
van de Havelaar hebben voorgehad en zelfs die bedoeling aan Multatuli hebben
duidelijk gemaakt, Dekker zich toch wel nooit zal hebben bedacht, dat hij met cessie
van het kopierecht van zijn boek ook inderdaad alle recht van meespreken erover
verloor. ‘Mag ik het vertalen,’ vroeg hij, maar men kan er op aan, dat de gedachte
aan een weigerend antwoord niet bij hem opkwam. Cessie is cessie, zoo betoogde
van Lennep later in zijn Open Brief: gij hadt al den tijd na te denken over de gevolgen,
gij hebt geenerlei voorbehoud gemaakt: hoe verbaast gij u thans dat ik met de
Havelaar doe als met mijn eigendom? Maar nooit had hij van tevoren met Douwes
Dekker besproken, dat hij het boek als een gevaar voor het vaderland beschouwde
en dat hij het zijn plicht achtte ‘dien slag een weinig te neutraliseeren’. Nu maakte
hij groote verspreiding en doordringen in Indië onmogelijk, zich beroepend op een
stuk papier, dat zeker niet met de gedachte daaraan was geschreven. Hij meende, dat
het zijn plicht was de rampen te keeren die de Havelaar zou kunnen veroorzaken,
maar hij vergat, dat niemand het recht heeft op grond van persoonlijke en feilbare
inzichten de verantwoordelijkheid zich aan te matigen die een ander toekomt. Wie
is verantwoordelijk voor een boek zoo niet de schrijver? Van Lennep drong zich in,
waar hij niet te maken had. Het is volkomen begrijpelijk, dat Multatuli het niet vàtten
kon, dat een acte van cessie, dat f 1200 hem, den schrijver, van het boek zouden
hebben afgeduwd.
En wanneer we nagaan op grond van welken plicht tegenover zijn volk van Lennep
meende in dit geval tegen alle overigens misschien erkend zedelijk recht in te mogen
handelen, dan zien we eerst goed, hoe hachelijk het is op grond van individueele
overtuiging de overtuiging van een ander te willen aan banden leggen. Het zou
‘verraad jegens mijn Vaderland’ zijn geweest, aldus van Lennep1),

1) Open Brief, bl. 15.
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‘indien ik uw boek had doen strekken, om 't schuim (onzer) Natie, hier en in Indiën,
in beweging te brengen, om den moorddolk te doen wetten en de fakkel der vernieling
te doen zwaaien en rampen zonder tal over het land mijner geboorte te storten’. Men
kan zich moeilijk onthouden van glimlachen, wanneer men deze tirade leest. Van
Lennep hadde grooter gehandeld, indien hij het bijbelwoord tot voorbeeld had
gekozen: ‘Indien deze raad, of dit werk uit menschen is, zoo zal het gebroken worden.
Maar indien het uit God is, zoo kunt gij dat niet breken.’ Nu heeft hij zich tegenover
het nageslacht een beetje belachelijk gemaakt en niet alleen groote smart over Douwes
Dekker gebracht, maar ook bijgedragen tot die jammerlijke en onvruchtbare
verbittering, die de laatste helft van Multatuli's leven kenmerkt.

III.
Multatuli verloor zijn proces. De ‘duidelijke bewoordingen van de acte van cessie’1)
waren zijn verderf. Den 29sten Mei 1861 werd hem zijn eisch ontzegd. Hij ging in
hooger beroep en bijna een jaar later werd zijn zaak behandeld door het Provinciaal
Gerechtshof van Noord-Holland.
Intusschen had hij in een noot op zijn Over vrijen Arbeid een vinnig stukje tegen
van Lennep gepubliceerd, vol tegenstrijdigheid en verwardheid (hij beweerde o.a.,
dat hij niet in appel ging, terwijl niettemin zijn zaak voor het Hof voortgang had),
maar waarvan vooral de slotzin: - in cauda venenum - onaangenaam was:
‘Men weet, geloof ik, dat de Heer van Lennep mij eenige honderde guldens heeft
doen aanbieden, die ik geweigerd heb. Dat spreekt vanzelf.’
Dit was het geval, dat van Lennep aan D.D.'s procureur de gelden had aangeboden,
die op de Havelaar waren overgewonnen, - op voorwaarde evenwel, dat door Dekker
werd erkend, dat dit aanbod onverplicht was. Men kan

1) Aldus het vonnis.
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zich in de voorwaarde zoogoed als in de weigering indenken. De wijze, waarop
Multatuli door een enkel venijnig zinnetje een valsch licht op de zaak wierp, is
evenwel in geen enkel opzicht te rechtvaardigen en kan slechts worden verklaard uit
de ziekelijke verbittering, waarin het verloop van heel de Havelaarkwestie hem
bracht. De brief van Douwes Dekker aan zijn advokaat van voorjaar 1861, waarin
hij deze over de zaak inlichtte, is nog waardig van toon en ontziet de dankbaarheid
waartoe de schrijver zich gebonden mocht rekenen. Het pleidooi van dien advokaat
voor de rechtbank is dan ook gematigd en vrij van noodelooze persoonlijkheid. Het
steekt zeer gunstig af bij de rede van zijn collega, die voor van Lennep sprak, en die
het oorbaar achtte zich over Multatuli zeer laatdunkend en zelfs insinueerend uit te
laten. Maar na het vonnis leek het, alsof Dekker alle zelfbeheersching verloor. De
wreede ontgoocheling, die hij zich ten slotte niet meer ontveinzen kon, dat hij met
zijn boek het Nederlandsche volk tot geen daden had kunnen prikkelen, was na de
matelooze droomen waartoe het rumoerig succes hem had verleid, voor zijn van
nature niet stevig zielsevenwicht te veel. Een zinnelooze menschenhaat ging hem
bezielen, elks bedoelingen werden stelselmatig gewantrouwd. Van prof. Veth, voor
wien in 1860 geen lof overdreven scheen, heette het reeds in het volgend jaar: ‘Veth
is een ellendeling’1). Zoo ging het met alles2).
Van Lennep liet de blaam door Multatuli in zijn geschrift Over vrijen Arbeid op
hem geworpen niet op zich rusten. Hij voelde zich vooral ook gekrenkt over den
vorm van den eisch tegen hem ingesteld: rekening en verantwoording van de uitgave,
alsof er sprake van kon zijn, dat het hem om geldelijk voordeel te doen was. Hij
publiceerde nog in dezelfde maand (Januari 1862) zijn Brief aan den heer E. Douwes
Dekker. Hij doorliep hier de geheele kwestie en trachtte zich van alle verwijt van
oneer-

1) Br. v.M., Minnebrieventijd, bl. 51.
2) Op dien ommekeer in M. door het mislukken van de Havelaar is vooral door Prinsen den
nadruk gelegd: Gids, 1910 Mei.
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lijk of ook maar ongepast gehandeld te hebben vrij te pleiten. Dat hij niet altijd hierin
geslaagd is of althans niet steeds de gelukkigste verdediging gekozen heeft, heb ik
besproken. Maar het stuk was over het geheel waardig en warm van toon. Het spreekt
van weldaden, die Multatuli niet vergeten was, het herinnert aan hartelijke
vriendschap, waaraan hij niet zonder ontroering kon terugdenken. En bijna per
ommegaande zond Dekker een persoonlijk antwoord en gaf als hoofdindruk: ‘Gij en
ik zijn te goed om Publiek te amuseeren met een assaut’.... ‘Ik zelf heb gezegd: “ik
zal mij beroepen op de publieke opinie”. Ik zal dan ook wel genoodzaakt wezen dat
te doen, maar ik verklaar u dat ik het ongaarne doe, en dat ik meer afkeer heb van
de “galerie” dan strijdlust tegen u. - Wat mij aandrijft u dit mede te deelen, weet ik
niet. Ik volg mijn indrukken’1). Opmerkelijke bekentenis! Zoo Multatuli zich ergens
heeft ten toon gesteld in zijn zielig gebrek aan de mannelijke eigenschappen van
bezonnenheid en zelfbeheersching, dan hier. Hij zou het nog erger maken. Toen van
Lennep gebruik trachtte te maken van zijn blijkbare verteedering om stellige
verklaringen van hem los te krijgen en de toezegging dat het appel op het vonnis zou
worden ingetrokken, antwoordde hij op zeer hartelijken toon o.a. ‘ik wil niet dat gij
langer verdriet over die historie hebt’, en ter verduidelijking zond hij nog een
postscriptum achterna, waarin hij verklaarde het niet als een ‘générosité’ bedoeld te
hebben, maar dat hijzelf verdriet van de zaak had. Maar de onderhandelingen leidden
tot niets. Van Lennep betaalde dus het geld voor de Havelaar niet uit en het appel
bleef gehandhaafd. En in Mei 1862 bevestigde het Prov. Hof het vonnis van de
arr.-rechtbank. Was het hier maar bij gebleven!
Doch in de Ideeën kwam Multatuli, gewoon alles voor het publiek, dat hij verachtte,
te brengen, op de zaak terug en wel op een wijze die in den meest krassen strijd was
met zijn particuliere verzekeringen aan van Lennep.

1) Leven v.J.v.L. II bl. 186.
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Weer roert hij er de geldkwestie in aan en weer op een uiterst onaangename manier,
die de meening moest vestigen, dat ‘de firma de Ruyter-van Lennep’ zich het geld,
dat met de Havelaar werd verdiend, ten onrechte toeëigende.
Eindelijk, 1 October 1863, ontving van Lennep een rechtstreeksch verzoek van
den ongelukkigen Ideeënschrijver om de door hem gereserveerde winst op de
Havelaar. ‘Mijne vrouw en kinderen lijden gebrek.’ Van Lennep had de moed hierop
te antwoorden met een voorwaarde. ‘Ik ben herhaaldelijk door u in openbaren druk
beschuldigd, gespekuleerd te hebben op uw boek.... (ik verlang) van u een schriftelijke
retractatie van die beschuldiging.’
Dekker antwoordde onmiddellijk en gaf alle gevraagde verklaringen, met meer
ijver dan noodzakelijk schijnt.
‘Ten slotte heb ik de eer UHoogedelgestrenge te bedanken voor den innemenden
toon van uwen brief die mij zeer getroffen heeft...’
Had hem het geldgebrek reeds zoo gebogen? Het is zeker een ellendig schouwspel
hem eerst in de eene dan in de andere richting teugelloos te zien voorthollen.
En dat is de eindindruk dien heel de geschiedenis van het proces maakt.
Onverkwikkelijk. Wij hebben er van Lennep niet van zijn voordeeligsten kant in
gezien, we zien er op het laatst Multatuli in al de gedesequilibreerdheid van zijn
natuur. En het feit dat juist deze zaak krachtig tot de disharmonie in zijn
levensbeschouwingen en in zijn levensgeloof heeft bijgedragen, stemt ons niet
vroolijker. Zeker behoort deze oneenigheid tusschen twee letterkundigen tot de
onaangenaamste gevallen uit onze literatuurgeschiedenis.
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Storm
(30 September 1911).
Door Balthazar Verhagen.
Aan W.A. VAN KONIJNENBURG.
Rondom ter Westerkimme donkeren de banken,
En duizend zwart omlokte Graeën-oogen staren
Bewegingloos van uit de wolken op de baren,
Die zich tot schuimgekamde golvenrijen ranken,
Dan stuivend zinken en in breede deining vallen,
En die in wisseling van grijze en groene glansen
Onder den valen avond naar den einder dansen,
En eeuwig in de leêge oneindigheid weêrschallen.
Maar in den Noordernacht, uit grotten der Ripaeën,
Verschijnt Boréas, koning der verkilde orkanen.
Met lange vleugelslagen strijkt hij langs de zeeën,
Wild blikt zijn oog, omzwierd van grauwen baard en manen;
Door gram opeen geklemde, fel gespitste tanden
Drijft hij zijn scherpen adem gierend langs de waatren,
En hem omstuwt een hagelwolk, waaraan in schaatren
Harpyen hangen, aan heur krom geklauwde handen,
Die hijgend zich in snelle vaart doen medesleepen,
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En die met kronkelenden staart de golven zweepen:
Podarge en Okypete en Aëlloo, 't ontzinde
Geslacht der rukkende, strijdzucht'ge wervelwinden.
Dan, met een hollen kreet, breekt Notos op in 't Zuiden.
Hij zeilt op breede wieken, en door bolle wangen
Blaast hij zijn longen leêg in loeiende geluiden,
En jaagt de regenwolken, die zwaar nederhangen,
In wilde war'ling voort: Pleijaden en Hyaden,
Alkyone, Melainoo, zwarte zusterscharen,
De druipende daimonen, die heur natte haren
En zwaar gedrenkte vlerken schudden en ontladen
In straffe stralen, neev'lig bruisend langs de vloeden.
Uit Noorden en uit Zuiden naad'ren onder 't woeden
Der stormen de dolfijnen, went'lend op hun zijde,
Waarop Sirenen joelend over 't zeeveld rijden.
Zooals wanneer twee gieren in de hooge luchten
Elkaâr van ver beloeren ten verwoeden kamp,
Zich-zelven krachtig wetend, toch elkander duchten,
De klauwen samenknijpend in bloedgier'gen kramp:
Zij scheren om elkaâr in immer nauwer kringen,
Bespieden hals en borst ten doodelijken beet,
En schieten blikken uit, die dagen en bedwingen,
Dat ieder eigen kracht en overmoed vergeet;
Totdat zij, oog in oog, recht uit de wolken vallen,
Dan, bek aan bek, opstijg'ren in de lucht,
En met een schor gekrijsch zich razend samenballen,
Dat bloed en veêren stuiven in een warrelvlucht Zóó zwieren met gedoken kop de beide machten
In wijde bogen langs den schemerenden trans,
Tot in één werveling hun onweêrhoudbre krachten
Zich samenwerpen tot een bandeloozen dans,
Van Noord naar Zuid hoog in den aether zeilen,
Of, vallend op de baren, weêr van Zuid naar Noord
Uitschietend, met gebulder heen en weder ijlen:
Zij sleepen stâge regenvlagen met zich voort,
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En went'len als athleten in groteske kluchten
In woeste worst'ling door het resoneerend ruim,
Hun snelle vleugelslagen geeselen de luchten
En martelen de golven op tot stuivend schuim.
Dat in de diepten van den oceaan de bange,
Blankarm'ge Nereïden zich het neigend hoofd
In zilv'ren sluiers hullen en zich bevend prangen
Aan Nereus' stramme knieën, die, van schrik verdoofd,
Bewegingloos ten troon zit en zijn hand bij tijden
Droef peinzend langs zijn grijzen kronkelbaard doet glijden.
Maar Phorkys niet aldus, noch Keto! 't Slangenpaar,
Met àl zijn monsterlijk gebroed glijdt uit der grotten
Vaal-groene schemering vooruit met strak gestaar:
De Skylla wekken zij en, die in bout ravotten
De holle horens blazen: de Tritonen, 't heir
Der vlammenspuwende Telchinen, de Sirenen,
Die gillend de armen rekken - maar hun aller heer,
Poseidoon, zwaait den drietand, doet den afgrond stenen
Van zware slagen, drijft der horden wilde kracht
Op naar het krijgsgewoel der winden in den nacht!
Zij went'len waterhozen op, die bruisend nederklotsen,
En doen de kusten schokken en de rauwe rotsen.
Maar als zij hoofd en schouders uit de golven heffen,
Hun vuisten en hun vloeken schudden in de lucht,
Dan wordt het tot een kosmisch, loeiend samentreffen
Van winden, wolken, vloeden, in verward gerucht,
En 't is àl strijdontzetting en vernielend woeden
In 't blinde duister van den gruwb'ren najaarsnacht,
Nu daar chaotisch alle winden, wolken, vloeden
Het matelooze ruim doorstormen. - Hoor, nú lacht
In hoogste hoogte Typhon, die, recht nederspringend,
Met honend gieren alles in zijn armen pakt,
En windkracht, waterhoos en wolken samenwringend,
't Al-overweld'gend op de lage landen smakt!
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Daar, aan den donk'ren woudrand, waken de Titanen,
De honderdhandigen, ruighaar'gen, star verstramd:
Brontes en Stéropes, met wapperende manen,
En Arges, die zijn baard aan ruige rotsen kamt.
Ook Kottos met de driemaal omgedraaide scheenen,
Briareoos, wiens tandenrij geen lip bedekt,
En, fier gesteund, onbuigzaam op verknoeste teenen,
De slanke Gyges, die zijn maag're lenden rekt.
Stom, aan hun zijde, staan de sombere Giganten:
Alkyoneus, die plomp rust op zijn horrelvoet,
Porphyrion, wiens borst van phosphor brandt en
Enkelados, dien strijdlust de oogen gloeien doet,
En Mimas, dien de buik graniet werd, en zijn makkers,
Polybotes, de bruller Rhoetos, heel 't gebroed
Uit de eerste wellust der godin van aarde en akkers, Zij hebben op de naad'ring van het ziedende geweld,
Dat opstijgt uit de zee en neêrstuift uit de wolken,
Hun zeven mijlen breeden phalanx opgesteld
Voor 't sidd'rend woud en de angstig neêrgebogen volken.
Met hoog geheven vuist, van toorn verstikte kroppen
Staan zij gereed, zij spannen borst en nek en rug,
En tweemaal sling'ren op hun stijgerende koppen
De reuzen den orkaan weêr naar de kust terug!
Maar als dan Notos en Boréas, nu eendrachtig
Elkanders schoud'ren vatten, borst aan borst gedrukt,
Ten derden maal opzetten, hun ter zijde machtig
Het breeduit bruisende gelid komt aangerukt
Van flakkerende winden, felle hagelvlagen,
De storm in wielend woelen het heelal doorklotst, Als 't elementenheir, onhoudbaar neêrgeslagen,
Wéér dreunend op der reuzen stoere schonken botst,
Dan sidd'ren zij en deinzen, breken in de lenden
En tuim'len rug'lings in het bang verbeidend woud,
Waar struik'lend, vloekend, heel de omver geworpen bende
Rond tastend zich aan de oude stammen staande houdt.
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Zij scheuren honderdjarige eiken met de vrachten
Van kluiten klei en wort'len uit den taaien grond
En zwaaien die als knodsen naar de onzichtb're machten,
Zij slaan in razernij elkanders koppen wond,
Zij strijden met den storm, hun broeders, met zich-zelven,
En brullen rauwe kreten in het windgejoel,
Zij ranslen en vertrappen fiere boomgewelven
En ploffen kreunend neêr in 't brandend krijgsgewoel.
Dit doet in 't hooggebergt Kentauren de ooren scherpen.
Zij heffen op hun schouders rotsen van basalt,
Zij stormen klett'rend langs den bergwand neêr en werpen
Hun blokken in den strijd, waar 't al verpletterd valt Tot door de opstandigheid der razende elementen
Zeus opschrikt uit zijn slaap, de wolken toornig splijt,
Uit hoogen vuist veelvuld'ge bliksemflitsen zendt en
Het grauw gebroed der aarde dond'rend maledijt!
Maar op zijn eenzaam leger, door den storm verschrikt,
Verheft een landman beide handen, en hij snikt:
Zeus, die den adem en den hartslag gaaft,
Het diep gevoel en 't rustloos werkend denken!
De Moira, waarnaar alles willoos draaft,
Staat achter U met dwang-gebaar te wenken.
De Nacht, die zich in 't eeuwig duister graaft,
Ter kimme rijzend, naakt in dreigend zwenken,
Aan Lethe's stroom, die vale schimmen laaft,
Wacht reeds de kelk, om mij den teug te schenken!
Erbarm U mijner, Gij, die vol verschrikking
Uw scheps'len vloekt! Weet, dat in mij weêrgalmt,
Al zij het zwak, de dreun van Uw Hoog Willen:
Laat dan die onvermurwb're doodsbeschikking
Genoeg zijn! Doe Uw toorn, nu Gij nog talmt,
In god'lijk meêlij met mijn lot verstillen!
***
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De stille nanacht, wen de stormen zijn vervaagd:
Dof, in de vert' verliezen zich de donk're vlagen
Der wervelingen, die door 't hooggebergte jagen,
Wier loeien de echo zwak bij wijlen nader draagt.
Maar diepe rust is op 't ontworteld woud gezegen.
Slechts door de kruinverwarring, die den bodem dekt,
Gaat huiverend het drupp'len van den luwen regen,
Die staâg van blad op blad en langs de twijgen lekt.
Nog even kreunt een stam, die dond'rend nedervalt,
Zoodat de nagalm door den kalmen nacht weêrschalt.
De lucht wordt rein en vochtig tintelen de starren.
De smalle maan blijft even aan den einder marren
En giet heur laatste schijnsel over berg en dal,
Dan zinkt zij glansloos neêr in 't verre zeegeschal.
De transen bleeken, blozend wordt het morgengloren
In onuitspreekb're teêrheid aan de kim geboren.
Maar als het rozenrood, dat aan den bergkam gloeit,
In immer warmer weelde door de dalen vloeit,
En de ijle Zephyr over de omgeworpen toppen
De klare schitt'ring strooit van goud-doorgloeide droppen,
Dan schiet een vogel op, die met een schellen kreet
Er honderd wekt: zij strekken hunne vlerken breed
En scheren krijschend, waar zij gister zalig zongen,
Vergeefs hun nesten zoekend en hun doode jongen.
Hier ligt een panter rug'lings, in verwrongen gram,
Zijn klauwen klemmend om een onafwend'bren stam.
Ginds houdt een roerlooze eikenstronk de weeke zijde
Van 't cierlijk hert zwaar kneuzend aan den grond gedrukt:
Het strekt den hals en ziet in naamloos smachtend lijden
Hoe wreed de zon al wat zich reppen kan verrukt.
Kraaloogige pitheken hangen dwaas te lonken
Om 't hoekje van hun hooge struiken en spelonken
Naar 't vreemde van den dag. Dan komen ze in een draf
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Van alle zijden, hupp'lend, langs den bergwand af.
Zij springen uitgelaten om de boomgevaarten,
Zij hangen aan de takken met hun kronkeltaarten,
Zich wiegelend in overmoed'ge potsenklucht,
En schateren en joelen van ontzind genucht.
Dan, waar een oude beuk zijn kruin doopt in den vijver,
Zijn afgescheurde wortels hoog heft boven 't woud,
Heeft zich een jonge Faun in overdollen ijver
Omhoog getrokken, waar hij alles overschouwt.
En in verrukking spant hij keel en volle longen
En zingt een lied, als hij nog nimmer heeft gezongen:
Hem is de extase van de worst'lende natuur
In 't bloed gevaren, die hij uitjuicht naar 't azuur!
Maar onder hem ligt, krimpend, door een olm verslagen,
Kaalkoppig en bolbuikig een bejaard Sileen:
Hij bijt zijn lippen stuk in machteloos geween,
En mokt, daar hem des Satyrs lied niet kan behagen,
Een zang, die hem verbittert in zijn stervensstonde,
Daar hij, de schorre, 't nimmer zóó had uitgevonden!
De landman echter, op der stemmen vroeg geruchte,
Verheft zich van zijn leger, treedt in 't morgenrood,
Ziet woud en veld vernietigd liggen, breekt in zuchten
Hij heft zijn armen hoog en klaagt zijn bangen nood:
Uw zon is schoon, en heerlijk zijn Uw dagen,
Goed zijn de werken, Zeus, die Gij verricht!
Maar ach, mijn blijde wereld ligt verslagen,
Gebroken àl mijn arbeid in Uw licht!
Welzalig zij, die 't hoofd geheven dragen,
Gedachtig aan der menschen eêlsten plicht:
Sterk willend zich het zwakke hart te schragen
Ten arbeid voor Uw zonnig aangezicht.
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Maar, Vader, welk een weedom en beproeving
Zendt Gij ons, armen, in dit kort bestaan,
En doet tot onze diepste zielsbedroeving
Al vreugde en voorspoed in één slag vergaan!
Ik bouwde - en 't ligt vernietigd voor mijn zinnen:
Waar vind ik kracht en moed tot herbeginnen?
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Economische kroniek.
(Een Italiaan over vrijhandel.)
Schrijver dezes heeft indertijd de eer gehad in onze Koninklijke Akademie van
Wetenschappen met enkele woorden op de groote verdiensten te wijzen van den
Turijnschen Hoogleeraar in de wijsbegeerte Michelangelo Billia. Op dit oogenblik
ligt een redevoering naast mij, welke die geleerde in de Koninklijke
Landbouwakademie te Florence heeft uitgesproken, waarin hij de vraag tracht te
beantwoorden, om welke reden de vrijhandelspolitiek zich niet in de volksgunst
verheugt.
Naar de overtuiging van den Heer Billia moet ieder belastingstelsel in de eerste
plaats met de draagkracht der belastingplichtigen rekening houden, en mag de burger
in de tweede plaats eischen, dat hij schatplichtig zij aan den Staat en niet aan een
groep of klasse van personen. Om die redenen wordt het in Italië heerschende
belastingstelsel als voor een groot deel barbaarsch, als uit den feodalen tijd
dagteekenend, door Billia afgekeurd. Wat b.v. te zeggen van een graanbelasting,
welke is een verteringsbelasting, een belasting, die te zwaarder drukt naarmate er
meer monden te voeden zijn, een belasting die het brood voor allen duur maakt en
voor de armen op een voelbare wijze, een belasting die het bestaan van velen moeielijk
maakt om weinigen te verrijken? Maar, zal men zeggen, die weinigen zijn niet zoo
gering in aantal, want Italië is een landbouwend volk. Een zoo uitnemend man als
Guglielmo-Cambray-Digny heeft indertijd berekend, dat 60000 personen in Italië
voordeel hebben bij de graanrechten. Laat ons dit aantal verdubbelen, vervijfvoudigen;
wat beteekent het tegenover 33 millioen daarvoor bijdragende Italianen? Hier wordt
een geheele natie belast ten gerieve van een enkele groep. Hetzelfde kan gezegd
worden betreffende de inkomende rechten op het ijzer, waardoor de onkosten van
arbeid verhoogd worden, en van die op geweven stoffen, waardoor aan velen
verkoudheden en longontstekingen
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worden bezorgd, en aan weinigen aanzienlijke fortuinen. In de hoogste mate ergerlijk
is verder de suikerbelasting, waardoor de prijs van die koopwaar driemaal hooger
en dit gezonde voedsel aan velen onthouden wordt. Hier zijn het 33 millioen Italianen,
die bloeden moeten ter wille van een dozijn gelukkige raffinadeurs. Het zonderlingst
is, dat deze kolossale belasting, welke aan zeer weinigen voordeel opbrengt, door
het parlement, door de nationale regeering, dus door de natie zelve, aan de natie werd
opgelegd.
En waarmede wordt een dergelijke roof verdedigd? De geheele wereld, zegt men,
is protectionistisch. Ook wij moeten het dus zijn, totdat het bewijs is geleverd dat
het protectionisme enkel onheil sticht. Daaruit blijkt dat de protectionisten, als van
ouds de Joden, een teeken verlangen. Maar dat teeken is reeds duizendmaal gegeven.
Indien twee arbeiders 10 betalen voor wat 5 waard is, dan hebben wij eenerzijds niet
vermeerdering maar verplaatsing van rijkdom, anderzijds vermindering van welvaart,
met andere woorden, dan is er - 10 aan levensgenot, voedsel, kleeding, besparing,
onderricht, aan menschwaardig bestaan.
Juist omdat die redenen zoo voor de hand liggen, zoo afdoend en overtuigend zijn,
rijst de vraag op nieuw: waarom geeft men zich niet gewonnen? Waarom heeft zich
nog niet een publieke opinie gevormd, welke de weinigen dwingt zich naar het
algemeen belang te schikken? Hoe is het mogelijk, dat de geheele wereld hare
beroovers toejuicht en de schouders ophaalt voor de toch zoo afdoende betoogen van
den vrijhandelaar, wanneer deze de misleidingen in de redeneeringen der
protectionisten aanwijst? Er moet toch een reden zijn voor een zoo zonderling feit:
misschien een verborgen, niet opgemerkte reden. Zal die nooit onthuld worden?
Luistert. Er wordt van rijkdom gesproken. Wij zeggen, dat protectie verspilling is.
De tegenstanders doen juist een beroep op de liefde tot rijkdom; het is rijkdom, dien
zij aan allen voorspiegelen, en intusschen voor zich alleen verwerven. Maar hoe is
het mogelijk, dat zij de toestemming der schare genieten, om enkel voor zich zelve
rijkdommen te verwerven? Het is omdat zij rijkdom aan allen beloven; dat is de
reden. Men zal dat kortswijl noemen. Men bedenke echter, dat de wereld niet door
logica geregeerd wordt; de advokaten en de bankiers weten, dat er niet
verstandsredenen, maar beweegredenen vereischt worden om de menschen in een
zekere richting te drijven en hen te overtuigen. Welnu de beweegreden, de machtige
beweegreden is: de hoop, de ontvlamde
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begeerte om rijk te worden. - Men denke aan wat de menschen naar de speelbank
van Monte Carlo drijft!
Ik weet wel dat er nog andere redenen worden aangevoerd, maar ook deze zijn
zoo zwak mogelijk. Men zegt: we moeten den landbouw, de nijverheid niet te gronde
richten. Maar is landbouw iets anders dan bebouwing van de akkers? Is graanbelasting
misschien een soort van ploeg? Bestaat nijverheid in verspilling van gelden?
Nijverheid en landbouw hebben slechts waarde voor zoover zij in menschelijke
behoeften voorzien. Welnu, laat men dan den prijs voor de vervulling van die
behoeften niet kunstmatig opdrijven.
Verder zegt men: het is noodig den volksrijkdom te vermeerderen, te bevorderen.
Wat bedoelt men met volksrijkdom? Het volk, zijn dat de tien, die verkoopen, of de
honderdduizend, die koopen? De honderd, die minder eten, of de ééne, die meer in
zijn zak steekt?
Men zegt in de derde plaats: aan den landbouw is een vergoeding verschuldigd.
Wij zullen van de graanlasten afzien, indien gij de inkomende rechten op werktuigen
opheft, welke voor ons de onkosten van voortbrenging verhoogen en die op geweven
stoffen, welke voor ons de uitgaven van verbruik vermeerderen. Ziedaar inderdaad
het beste wat de agrariërs voor zich kunnen aanvoeren, maar het protectionisme zelf
wordt er door veroordeeld.
Een vierde reden, die wordt aangevoerd, is dat de inkomende rechten honderden
millioenen aan de schatkist opleveren. Hoe wilt ge, vraagt men, met uwe theoriën
de kolossale uitgaven van den Staat bekostigen? Wenscht ge de publieke diensten
te doen stilstaan, de verdediging van het vaderland niet langer te behartigen? Hebt
ge soms andere middelen bij de hand om daarin te voorzien? Ziedaar inderdaad een
zwaarwichtige reden in den mond van een Minister van Financiën, die er voor zorgen
moet, dat de gelden voor de allereerste Staatsbehoeften geen oogenblik ontbreken,
en verstandig genoeg is om te begrijpen, dat een belastingstelsel niet in zijn geheel
plotseling gewijzigd kan worden, daar, hoe onbillijk en onzinnig het ook moge zijn,
door het feit dat het een tijdlang gegolden heeft, de maatschappij er zich naar heeft
leeren plooien en voegen, zoodat er nieuw onrecht en groote verwarring zouden
ontstaan, wanneer het eensklaps omvergeworpen en door een ander vervangen werd.
Maar als verdediging van het protectionisme heeft dat alles niet de minste waarde.
In het belang van den fiscus is het, dat er zooveel mogelijk worde ingevoerd, en dat
de inkomende rechten dus zoo laag zijn, dat de invoer er weinig of
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niet door belemmerd wordt; beschermende rechten in het belang van hen, die hunne
waren in het binnenland duur willen houden, beoogen een zoo gering mogelijken
invoer; dus moeten die rechten zoo hoog zijn, dat zij van invoer afschrikken en de
geringst mogelijke opbrengst der belasting ten gevolge hebben. Laat ons dus dat
voorwendsel niet langer uitspelen: protectie en fiscaliteit zijn antithesen, beoogen
tegengestelde doeleinden, werken in omgekeerde reden.
Ten slotte wordt er nog gezegd, dat men aan het volk te eten moet geven, dat men
dus den arbeid begunstigen en door hooge inkomende rechten de loonen opdrijven
moet. Ziedaar het hersenschimmig argument, dat aan de trusts van finantiemannen
de onwaardeerbare hulp van de Kamers van Arbeid verschaft. De loonen verhoogen
- wat wil dat hier zeggen? Het beteekent: den werkman eenige centen per dag meer
doen verdienen, maar daarentegen zijn geheele levensonderhoud veel duurder maken,
want met zijn arbeid brengt hij maar één ding voort, terwijl hij velerlei dingen noodig
heeft om te leven, die allen duurder zijn gemaakt.
Daarenboven is het onjuist, dat het duurder worden der produkten van arbeid met
verhooging van loon noodzakelijk zou gepaard gaan. Juist het tegendeel is waar. De
hooge prijs van den handenarbeid heeft tot voorwaarde, dat de eerste levensbehoeften
bevredigd zijn of ten minste met weinig inspanning kunnen worden bevredigd, is
m.a.w. daarvan afhankelijk, dat er overvloed heerscht, dat er een goedkoope markt
is. Hij wien het goed gaat, en die gemakkelijk te eten krijgt, verhuurt zijn arbeid niet
voor anderhalve lire per dag. De redeneering der protectionisten is in tegenspraak
met hun stelsel, dat overvloed als een ramp beschouwt. De ongelukkige toestand der
arbeidende klasse is de voorwaarde van dien rijkdom, welke door de protectionisten
wordt nagejaagd, een rijkdom welke bestaat in het méer hebben dan anderen, in het
ruilhandel drijven, niet op een voet van gelijkheid, maar met groote winst aan de
eene zijde en met geringe verdienste aan de andere. Rijkdom bestaat in overvloed
van voortbrengselen, in zooveel mogelijk verspreide welvaart. Doch natuurlijk kunnen
wij niet verhinderen dat het woord rijkdom tevens in anderen zin nog gebezigd wordt,
om den toestand van den rijken mensch aan te duiden, van hem die meer heeft dan
anderen, die bij den ruil van arbeid, koopwaren, geld, zich het grootst deel toeëigent,
iets wat noodzakelijk in zich sluit, dat de anderen minder ontvangen, gebrek lijden,
arm zijn.
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Ziedaar de rijkdom, waarnaar gestreefd wordt. Niet de algemeene welvaart, de
algemeene overvloed, maar het méer hebben, ieder voor zich zelf. Overvloed maakt
niemand arm, maar tevens niemand rijk in dien laatsten zin des woords. Ziedaar
waarom de vrijhandel zich niet verheugt in de gunst van hen, die rijkdom voor zich
begeeren. Vrijhandel bevordert overvloed en staat vijandig over aan begeerlijkheid.
Om die reden haat de eene groep, die bij den tegenwoordigen toestand baat vindt,
den vrijhandel, terwijl een andere groep er niet om vraagt, wijl dan voor haar de kans
verkeken zou zijn om op haar beurt een mogelijk onbillijk voordeel te behalen.
Vrijhandel is rechtvaardigheid, ontleent zijn waarde aan zijn zedelijk gehalte.
Zullen we zeggen; enkel aan zijn zedelijk gehalte? Neen en nog eens neen. Vrijhandel
is overvloed, ruim verspreide welvaart, is dus wat uit staathuishoudkundig oogpunt
waarde heeft. Daarenboven, van wat zedelijke waarde heeft kan niet gezegd worden,
dat het die uitsluitend heeft, evenmin als er gezegd kan worden, dat iets alleen alles
is, dat iets alleen God is.
Rechtvaardigheid is niet een middel, maar plicht, de plicht; is niet een waarde,
maar de hoogste waarde, het eenige goed. Vrijhandel is negatie van alle begeerlijkheid,
van datgene wat het Evangelie veroordeelt, van dien rijkdom, welke door het
Evangelie met het kwade op ééne lijn wordt gesteld. Het verlangen naar vrijhandel
is de stem, die roept om rechtvaardigheid, om datgene wat behoort te zijn.
VAN DER WIJCK.

II
Het onafwendbaar noodlot van een maandschrift is... dat dat men daarin slechts ten
hoogste twaalf maal per jaar kan schrijven over de wisselende dingen van den dag,
die vaak morgen verschijnen in een ander licht dan heden daarop viel. In mijn vorige
Kroniek (Onze Eeuw, 12de Jaarg. Juni '12; blz. 441 v.v.) besprak ik het
Regeerings-onderzoek van ziekenfondsen en vermeldde daarbij (in de noot op blz.
446) dat ik, mijne beschouwingen op het papier zettende, het Verslag der Commissie
van Voorbereiding nog niet kende. Ik maakte daarbij de opmerking dat het onderzoek,
door de Directie van den Arbeid op verlangen van
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Minister Talma ingesteld naar de in Nederland bestaande ziekenfondsen, eerst in
April 1912 wereldkundig was gemaakt, dus zeer kort voordat de openbare
beraadslaging over de wettelijke regeling van ziekteverzekering in de Tweede Kamer
zou aanvangen. Tevens leidde ik uit het feit dezer zoo late publicatie van de
uitkomsten af, dat ook het onderzoek zelf eerst onlangs was ingesteld en ik vond
daarin aanleiding te zeggen dat klaarblijkelijk de Minister dus de wettelijke regeling
had ontworpen zonder dat hem bekend was wat er op dit gebied ten onzent reeds als
vrucht der vrijwillige bemoeiïngen van belanghebbenden was tot stand gebracht.
Op dit alles nu is sedert het neerschrijven van die beschouwingen een ander licht
gevallen door hetgeen Minister Talma in de Tweede Kamer (29 Mei l.l.) heeft
meegedeeld naar aanleiding van wat door Mr. Tydeman was gezegd. Deze had n.l.
(22 Mei) in zijn rede gesproken over bedoeld onderzoek ‘dat nu ter elfder ure aan
de Kamer is toegezonden, zonder datum (in parenthesi gezegd).’ - ‘Ik stel’ - zoo had
deze spr. vervolgd - ‘dit onderzoek op hoogen prijs en breng er alle hulde aan, maar
ik betreur het, dat ik hieraan mijn bevreemding moet toevoegen over het feit, dat dit
onderzoek nu eerst heeft plaats gehad. Op dit onderzoek had de wetgeving gebaseerd
moeten zijn; dit onderzoek had moeten worden ingesteld voordat de Minister een
beslissing nam over den weg, dien hij volgen wilde...’ Spreker achtte het ‘ergerlijk’
dat dit onderzoek thans eerst was ingesteld.
Hierop nu antwoordde de Minister dat er z.i. voor den spreker geen reden tot
ergernis was, wanneer hij het verloop der zaak kende. ‘Aan het Departement berustten
de resultaten van een onderzoek, dat enkele jaren geleden naar de bestaande
ziektekassen was ingesteld. De Commissie van Voorbereiding vroeg mij mededeeling
van den feitelijken toestand. Ik heb toen aan haar een afschrift van het dossier doen
toekomen; maar ik begreep best, toen ik dat deed, dat de Commissie, aangezien ik
slechts één afschrift stuurde, met dit dossier niet zoo heel veel kon doen, en ik begreep
dan ook, waarom de Commissie mij het verlangen te kennen gaf, om die gegevens
te verwerken in een rapport en dan liefst aangevuld tot den tegenwoordigen tijd.
Toen eerst was er voor mij aanleiding de Directie van den Arbeid op te dragen een
onderzoek in te stellen, wat zij dan ook ten einde gebracht heeft met groote snelheid
en uitnemend resultaat, wat de heeren bekend is. Er is dus geen sprake van, dat eerst
een onderzoek is ingesteld, nadat het ontwerp is ingediend; er is te voren onderzocht;
maar
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het onderzoek is hernieuwd en de gegevens zijn verwerkt en voor openbaarmaking
geschikt gemaakt, toen bleek, dat de Kamer er op gesteld was en dit laatste is - de
geachte afgevaardigde zal dit moeten erkennen - met grooten spoed geschied.’1)
Waarop de Heer Tydeman in tweeden termijn zeide: ‘Ik had mij uitgelaten in
afkeurenden zin hierover, dat dit onderzoek zoo laat was ingesteld. De Minister heeft
ons medegedeeld, dat dit onderzoek reeds vroeger was ingesteld, maar nu is
vernieuwd. Welnu, Mijnheer de Voorzitter, ik heb dit met genoegen gehoord, omdat
ik dan mijn opmerking kan terugnemen dat niet met kennis van de feiten in ons land
zou zijn gehandeld bij het opstellen van dit wetsontwerp.’
Vermoedelijk had de Heer Tydeman, toen hij aldus sprak, nog niet den officieelen
en volledigen tekst van het den vorigen dag door den Minister gesprokene voor zich.
Mij althans komt het voor dat er naar aanleiding van des Ministers ophelderingen
nog wel iets anders, iets meer in het midden ware te brengen geweest dan deze
eenvoudige verklaring: dat de aanvankelijk gemaakte opmerking kon worden
teruggenomen en dat dus niet zonder kennis der feiten in ons land de wettelijke
regeling was ontworpen. Bezien wij des Ministers feitelijke mededeelingen van wat
naderbij.
‘Aan het Departement berustten de resultaten van een onderzoek, dat enkele jaren
geleden naar de bestaande ziektekassen was ingesteld.’ Welk onderzoek dat geweest
is, werd niet gezegd.

1) Wij willen niet nalaten hier even te wijzen op het feit, dat de Minister twee verschillende
uitdrukkingen voor een zelfde zaak bezigde: er was reeds vroeger onderzocht, doch dat
onderzoek moest worden hernieuwd en aangevuld; daarom droeg de Minister aan de Directie
van den Arbeid op.., hernieuwing? aanvulling? neen: ‘een onderzoek in te stellen’, dus alsof
er nog niets geschied was. En de Directeur-Generaal van den Arbeid schrijft in het voorwoord
van het verslag dat hij op den wensch van den Minister ‘een onderzoek’ heeft ‘doen instellen.’
Ook hier wordt dus niet van hernieuwing of aanvulling van een reeds vroeger gehouden
onderzoek gesproken. Natuurlijk ontleende aan dat voorwoord de Heer Tydeman (en ook
ik) de voorstelling dat een geheel nieuw en zelfstandig onderzoek ingesteld was.
De zaak zal wel hierop neerkomen, dat het vorig onderzoek oppervlakkig was en dat de
uitkomsten daarvan niet stelselmatig waren gerangschikt, zoodat daarop feitelijk niet voort
te bouwen viel. Kon men formeel dus wel spreken van hernieuwing en aanvulling, feitelijk
zal zeker een van het vorige onafhankelijk onderzoek hebben plaats gehad.
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Doch het antwoord op de vraag schijnt niet moeilijk te vinden. Dr. A. Kuyper's
ontwerp-ziekteverzekeringswet werd 15 November 1904 bij de Tweede Kamer
ingediend en in de Algemeene Beschouwingen zijner M.v.T. schreef deze bewindsman
dat volgens een van zijnentwege ingesteld onderzoek slechts ongeveer een half
millioen personen voor geneeskundige behandeling en slechts ongeveer 200.000
personen voor geldelijke schadeloosstelling verzekerd zijn. Dit onderzoek is dus
vóór of in 1904 ingesteld en men mag wel als zeker aannemen dat het dit onderzoek
is, hetwelk Minister Talma bedoelde. Diens ontwerp nu bereikte de Tweede Kamer
18 Juli 1910 en bij de samenstelling daarvan beschikte dus Minister Talma alleen
over de in of vóór 1904 verzamelde, dus zes jaar oude gegevens. Immers: eerst toen
de Commissie van Voorbereiding, die aanvankelijk één ‘afschrift’ van het
‘dossier’-1904 ontving, vroeg om een stelselmatig bewerkt verslag, dat liefst tot op
den tegenwoordigen tijd zou zijn aangevuld, ‘toen eerst’ - zoo zeide Minister Talma
- ‘was er voor mij aanleiding om de directie van den Arbeid op te dragen een
onderzoek in te stellen.’ De Minister oordeelde dus dat hij voor zich en voor zijn
werk - de samenstelling der wetsvoordracht - genoeg had aan de zes jaar oude
gegevens!
Is er dan - zoo zal men mij wellicht vragen - in die zes jaar op het gebied der
vrijwillige ziekteverzekering zooveel veranderd, dat gij terecht den Minister er een
grief van kunt maken bij zijn arbeid in 1910 de gegevens van (of vóór) 1904 te hebben
gebruikt en geen nieuwere te hebben gezocht? Mijn antwoord is in enkele cijfers te
geven: Minister Kuyper's onderzoek had uitgewezen dat er s l e c h t s o n g e v e e r
200.000 p e r s o n e n tegen geldelijke schadeloosstelling verzekerd waren, de
aanvulling tot op den tegenwoordigen tijd toonde aan dat in die zes jaar dit aantal
t o t t e n m i n s t e 415.863 p e r s o n e n gestegen1), dus meer dan verdubbeld was.
Dit feit nu was Minister Talma bij de samenstelling van zijn ontwerp onbekend; het
kan hem eerst zijn gebleken nadat de opdracht, die hij op aandrang van buiten af gaf
tot aanvulling der oude gegevens, was uitgevoerd en de uitkomsten daarvan waren
samengevat. Was het dus wel volkomen juist of sprak veeleer de Minister ietwat
boud, toen hij 29 Mei verklaarde: ‘Er is dus geen sprake van, dat eerst een onderzoek
is ingesteld, nadat het ontwerp is ingediend; er is te voren onderzocht; maar

1) Zie over dit aantal en de motiveering van het ‘ten minste’ blz. 452 v.v. mijner vorige Kroniek.
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het onderzoek is hernieuwd...’? En was Mr. Tydeman niet wat al te spoedig tevreden
toen hij meende zijn opmerking terug te kunnen nemen ‘dat niet met kennis van de
feiten in ons land zou zijn gehandeld bij het opstellen van dit wetsontwerp’?
Is dit dan ‘kennis der feiten’?
Formeel had de Minister natuurlijk gelijk! Toen hij in Juli '10 zijn ontwerp aan de
Tweede Kamer toezond, was er onderzocht... in of vóór 1904! Men wist toen aan
het Departement dat er ± 200.000 personen voor ziekengeld-uitkeering verzekerd
waren. De Kamer, minder dan de Minister met het dossier-1904 tevreden, vraagt een
verslag, bijgewerkt tot op later tijd. In April '12 verschijnt dit verslag en dit kan het
feit niet loochenen dat het aantal verzekerden meer dan verdubbeld is!
Wel een ander licht werpt het sedert de opstelling van mijn vorige Kroniek in de
Kamer medegedeelde op de door mij besproken feiten, maar gunstiger is dat licht
niet of nauwelijks. Wij mochten, zoo blijkt dan achteraf, niet zeggen dat den Minister
de toestand van ons ziekenfondswezen bij de samenstelling zijner wettelijke regeling
onbekend was, maar wij mogen wel, nu beter ingelicht, schrijven dat die kennis
dermate verouderd en onvolledig was dat hij het aantal vrijwillig verzekerden de
helft te laag schatte of op zijn best kon aannemen dat dit aantal sedert het vorig
onderzoek wel eenigszins zou zijn gestegen. Is dit dan al kennis der feiten, wij noemen
dat uiterst gebrekkige kennis, die niet als grondslag mag strekken voor hem, die de
wettelijke regeling van een materie als deze ter hand neemt.
Bovendien is uit het thans meegedeelde gebleken dat de Minister de hernieuwing
van het onderzoek eerst ter hand nam, toen de Commissie van Voorbereiding uit de
Tweede Kamer haar verlangen te kennen gaf nog iets meer en iets beters te krijgen
dat het ééne afschrift van het dossier-1904. ‘Toen eerst’ was er voor hem aanleiding.
Had die aanleiding zich niet voorgedaan, dan had de hernieuwing niet plaats gehad.
Den Minister boezemde het klaarblijkelijk geen belangstelling in, te weten: hoe het
sedert 1904 met onze ziekteverzekering gegaan was. De zaak was immers onderzocht:
200.000 verzekerden?
Welnu, het zij herhaald: over behoorlijke voorbereiding van sociale wetgeving
denk ik anders dan deze Minister. En ik zie ook in wat ons thans omtrent het instellen
(pardon: vernieuwen) van dit onderzoek is onthuld, de bevestiging van hetgeen
trouwens reeds zoo overduidelijk is gebleken: deze Minister gevoelt inder-
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daad niets voor het behoud der bestaande ziekengeld-uitkeerende kassen. In zijn (op
de gegevens van '04 gebaseerd) ontwerp stelt hij finale afschaffing van die kassen
voor; de Kamer oefent sterken aandrang op hem uit, deze lichamen niet te vernietigen;
nu, goed dan, hij zal hun voortbestaan ‘niet onmogelijk’ maken en hij voegt ze in
zijn regeling in als bloed- en futlooze organen onder den ambtelijken Raad van
Arbeid. Nog eens: bij zoodanige gemoedsstemming is zulk eene geringe belangstelling
te verklaren. Maar verklaard is dan ook tevens waarom de ‘voorbereiding’ van deze
groote sociale wet in allerlei andere dingen bestond dan in een onderzoek naar de
vraag: hoe het ten onzent met particuliere ziekteverzekering geschapen stond en in
hoever van de uit de maatschappij opgekomen krachten bij de wettelijke regeling
gebruik te maken viel. Dáárom waren die verouderde en onvolledige gegevens van
1904 den Minister goed genoeg!
H.S.
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Binnenlandsch overzicht.
Verwerping Bakkerswet. - Ziektewet. - Amendementen-Lohman.
Ook het net van politieke gebeurtenissen heeft, als een spoorwegnet, zijn groote
stations, waar geen lijn over meer dan tien, twintig meter dezelfde richting volgt, de
rails op de meest zonderlinge en schijnbaar willekeurige wijze dooreenwarrelen, het
eene spoor geheel onverwacht in het andere overgaat, wissels uit eigen beweging
lijken te verspringen, en het ondenkbaar schijnt, dat ooit ééne locomotief er weer in
slagen zal den weg te vinden naar een spoor in bepaalde richting. Ondanks alle
verzekeringen van het tegendeel - te dikwijls herhaald om niet aan zelfoverreding te
doen denken - voelt men ook aan de rechterzijde wel dat onze politieke geschiedenis
de laatste paar jaren in zulk een knooppunt is uitgeloopen. Men weet nauwelijks
meer vanwaar de nu dooreenwarrelende sporen zijn gekomen; de meest onverwachte
wendingen vermoeien het oog en maken de politieke hoofden duizelig; moed op de
toekomst is er bij niemand meer.
Intusschen schijnen de gebeurtenissen van de laatste maanden - de verwerping
van de Bakkerswet, de principiëele debatten over Raden- en Ziektewetten - de lucht
boven de uitgaande sporen wat te doen opklaren, en het mogelijk te maken hunne
naaste richting eenigszins te onderscheiden.
Tegen haast ieders verwachting werd de Bakkerswet reeds in de Tweede Kamer
bij de eindstemming verworpen, met 49 tegen 42 stemmen. Er waren bij de stemming
afwezig 2 leden van links en 7 van rechts. Het is bijna zeker dat 4 van deze laatsten
opzettelijk wegbleven om zich daarmede van de onaangename taak te ontslaan, tegen
een wetsontwerp van een bevriende regeering te stemmen. Verder stemden vóór:
alle sociaal-democraten, bijna alle anti-revolutionnairen, de meeste katholieken en
eenige Christelijk-historischen; tegen: alle vrije-liberalen, alle vrijzinnig-democraten,
op één na alle unie-liberalen, bijna alle Christelijk-historischen, en eenige katholieken
en anti-revolutionnairen.

Onze Eeuw. Jaargang 12

134
De heeren Loeff, Bos, Goeman Borgesius en de Geer hadden vooraf hun stem tegen
het ontwerp kortelijk gemotiveerd. De heer Loeff had allermeest bezwaar tegen het
verbod van arbeid, in dit geval voornamelijk tot den alleenwerkenden patroon gericht,
de anderen tegen de bemoeielijking van de beter ingerichte, en de bevoorrechting
van de achterlijke bedrijfsvormen, die van de wet het gevolg zouden zijn. Jhr. de
Geer slaagde erin dit uit te drukken in woorden, die elk sociaal hervormer zich iederen
dag in het geheugen zou moeten roepen: ‘Waar ik het doel van dit ontwerp in hooge
mate toejuich, heb ik van het begin af gehoopt, dat het mij mogelijk zou zijn daaraan
ten slotte mijn stem te geven. Die hoop is niet vervuld. Het is naar mijn meening niet
mogen gelukken, het éénige, maar dan ook overwegende bezwaar, dat voor mij in
deze wetsvoordracht is gelegen, bij de behandeling in voldoende mate te ondervangen.
Dat bezwaar is de invloed in achterwaartsche richting, dien deze wet zal hebben op
de bedrijfsontwikkeling. Bij de toch reeds zoo moeielijke taak om de sociale
toestanden waarlijk en duurzaam vooruit te brengen, acht ik het niet te verantwoorden,
de hand af te wijzen die de natuur zelf ons biedt, d.w.z. het natuurlijk, spontaan
groeiproces tot betere bedrijfsinrichting en hierdoor tot hooger levensniveau voor
de arbeiders, kunstmatig terug te zetten. Een wet, waarvan het doel is
arbeidersbescherming en het effect bevoorrechting van achterlijke industrievormen,
schijnt mij een innerlijke mislukking, een spannen van de paarden achter den wagen,
in den grond der zaak, ondanks alle goede bedoelingen, een anti-sociale wet. Tegen
een operatief ingrijpen op sociaal gebied heb ik geen bezwaar, maar hier schijnt mij
de scherpste kant van het mes gezet in gezonde, bloeiende, heel het lichaam krachtiger
makende deelen’1).
Met die woorden is méér dan een gemakkelijk weg te nemen bezwaar aangegeven,
wordt een geheele richting geteekend, de richting van allen die zich tegen Minister
Talma's bedoelingen verzetten, de richting, eigenlijk, ook van Mr. Loeff. Wat de
heeren Bos, Borgesius, de Geer niet aan het bedrijf willen zien afgesneden, den weg
tot vooruitgang door krachtsinspanning, wil Mr. Loeff den enkelen arbeider niet
ontnemen. Allen bedoelen, in den grond, hetzelfde. Allen die tegenstemden, en
daarnaast, er is geen twijfel aan, nog velen die slechts om politieke redenen vóór
stemden.
Niet evenwel de sociaal-democraten. Het is, in de eerste plaats,

1) Handelingen 1911-1912. Bldz. 2591.
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hún spoor waarvan ik de laatste weken zich de richting voor ieder duidelijk zie
afteekenen. Men heeft tot nu toe aan bijna de geheele linkerzijde steeds de fout begaan
bij den strijd tegen de sociaaldemocratie aan haar de keuze van de wapenen te laten.
Zij noemde zich zelve vooruitstrevend, de burgerlijke partijen achterlijk en
conservatief; zich zelve mogelijk wat onbesuisd, de anderen daarentegen al te
voorzichtig, vreesachtig en aarzelend. Men is nu, jaren lang, zoo dwaas geweest met
die voorstelling mee te gaan, zich verdedigend met de opmerking, dat al te veel
vooruitstrevendheid gevaarlijk kan blijken, dat gematigdheid immers ook een deugd
is, voorzichtigheid en aarzelend voortgaan bij alle wetgeving goede diensten bewijzen.
Dwaas, omdat, zoo de sociaaldemocratie al met onbesuisdheid en onnadenkendheid
in een bepaalde richting voortdraaft, die richting zelve niet eene vooruitstrevende is,
maar een aan werkelijke beschaving en waren vooruitgang geheel tegenovergestelde.
De sociaal-democratie is de in wezen meest reactionnaire politieke partij. Dit blijkt,
nu zij bezig is werkelijk politieke partij te worden. De sociaal-democraten staan nu,
bij de Bakkerswet, de Ziektewet, vlak naast allen die, in wezenlijkheid, terug willen
naar de middeneeuwsche sociale organisatie, vlak naast de Roomsche en
anti-revolutionnaire sociologen. Als dezen vreezen zij alle kracht, die de enkeling
zich door eigen inspanning, en niet door toedoen van het geheel, de groep, de massa,
verwerft. Evenals zij ijveren de sociaal-democraten voor het vervangen van de
werkelijke, de spontane, zich in duizenderlei vrijwillige groepeeringen uitende
solidariteit, door het surrogaat ervan, de gedwongen samenvoeging van elkander niet
zoekende elementen, veroordeeld door de wet om zonder eenige ethische beweegreden
elkanders lasten te dragen, de vluggen van de luien, de goeden van de slechten, de
besten van de minsten.
De geschiedenis van den vooruitgang is de geschiedenis van de pogingen om den
enkele uiterlijk hoe langer hoe minder, innerlijk steeds meer aan het geheel te binden.
De industrieële ontwikkeling heeft hem los gemaakt, eerst van den grond, later van
de stad, en zoo, bij alle beperkingen, toch een groot verschil geschapen tusschen de
vrijheid van beweging van den middeneeuwschen hoorige of den lateren gezel en
den modernen arbeider. De heerschappij van het geld heeft, met al hare nadeelen,
de mogelijkheid gebracht om zóóveel algeheele vrijheid van beweging te winnen als
men, na het voldoen aan de allereerste levensbehoeften, geld heeft weten te sparen.
De staatkundige ontwikkeling
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heeft de hindernissen in het najagen van welke positie ook beperkt tot de toevallig
en tijdelijk zich opwerpende. De toenemende gemakkelijkheid om kennis saam te
lezen heeft den weg tot algeheele geestelijke onafhankelijkheid geopend.
Daartegenover: de wijsbegeerte, de dogma's afbrekend, hoe langer hoe meer tot het
inzicht komend van de alleen innerlijke en slechts innerlijk waarneembare wet- en
plichtmatigheid van het gebeuren; de godsdienst, de symbolische waarde van het
dogma erkennend, de samenknooping van den mensch met het Oneindige niet buiten,
maar geheel binnen in hem zoekend; en de ethiek, de vraag naar het al of niet zedelijke
van onze daden terug brengend tot het al of niet bewustheid hebben van de innerlijke
gebondenheid tot wèl doen.
Het is tegen de groote lijnen van die ontwikkeling dat de sociaal-democratie, in
vereeniging met de Roomsche en Roomschprotestantsche sociologen, zich in hare
jongere vormen met alle kracht keert. Dat bleek bij de Bakkerswet, waar zij lachte
om de bezwaren tegen het arbeidsverbod aan den alleen werkenden patroon, den
man die bezig is zich door harder werken dan anderen een grootere vrijheid van
beweging voor straks te sparen, waar zij schouderophalend voorbijging aan den
dreigenden ondergang van het zooveel beter ingerichte, kosten uitwinnende en dus
welvaart opsparende grootbedrijf. Dat bleek bij de behandeling van de Ziektewet
waar zij, bij hare bestrijding van de uitwerking, toch vierkant partij kiest voor Minister
Talma's beginselen, niet hooren wil van schifting onder de arbeiders in beteren en
minderen, zedelijk sterkeren en zwakkeren, niet weten wil van een anderen samenhang
dan dien van allen, goeden en kwaden, vluggen en langzamen, door de wet aan
elkander geklonken, een vormlooze massa, bewust slechts wat te kunnen als anderen
haar leiden, van werkelijk zelfbestuur haast even afkeerig als Rome. Van werkelijk
zelfbestuur, dat is niet van het zoogenaamd zelfbestuur van de honderdduizenden,
zonder innerlijken samenhang bijeengeworpen, aangewezen voor hun handelen op
wie door de suggestie van de phrase zich de leiding over hen weet te bemachtigen,
maar het zelfbestuur van de kleinere groepen van door gelijk belang of gelijk doel
vrijwillig verbondenen, die het bewustzijn eigen zaken te behartigen en zelf voor de
gevolgen te staan opvoedt tot verantwoordelijkheid en spaarzaamheid.
Als in het voorbijgaan en haast onopgemerkt in de politieke beroering van de
laatste weken kwam het in wezen reactionaire karakter van de sociaal-democratie
andermaal uit bij de behandeling
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van het wetsontwerp tot wijziging van de rechtspleging bij de landmacht en bij de
zeemacht. De Regeering had voor de verdediging dezer wetsontwerpen als
Regeeringscommissaris aangewezen den Secretaris-generaal van Justitie, Mr.
Dresselhuijs. Natuurlijk zou de sociaaal-democratische afgevaardigde voor
Weststellingwerf, de heer Hugenholtz, zich met de behartiging van de belangen der
mindere militairen belasten. In slecht bezochte vergaderingen, in een spannenden
politieken tijd en bij de behandeling van een uitsluitend technisch, moeilijk leesbaar
en zelfs voor een jurist bijna onverstaanbaar wetsontwerp, zouden de amendementen
van den heer Hugenholtz en de overigens eenigszins belachelijke eigenwijsheden
van den heer Duymaer van Twist aan de Regeering veel moeite hebben kunnen
veroorzaken, indien haar Commissaris zich niet op zoo merkwaardige wijze van zijn
taak had gekweten. Wellicht (men moet het met den heer Hugenholtz erkennen) de
grenzen overschrijdend die een Regeerings-commissaris zich tot nu toe placht te
trekken - joeg Mr. Dresselhuijs met lustig klappende argumenten de heeren tot over
hun laatste politieke verschansing heen. Telkens vond hij daarbij aanleiding den heer
Hugenholtz te verwijten reactionnair te zijn. Deze, gewoon aan een terugwijkende
verdediging van zijn tegenstanders, stond ontsteld, verward en hulpeloos rond te
zien, en trok ten slotte al zijn amendementen, het een meer, het ander minder
reactionnair, in. Hij was blijkbaar door den Regeerings-commissaris op de zwakste
plek getroffen.
Behalve dat ontwijfelbaar naar den kant van de maatschappelijke reactie zich
richtend spoor der sociaal-democratie zie ik den laatsten tijd nog een ander spoor
zich los maken uit de nevels rondom het politieke complex en zijn richting
langzamerhand scherper afteekenen.
Ik wees al op de verwantschap van denkbeelden bij de tegenstemmers van de
Bakkerswet. Niemand kan zich erover verbaasd hebben dat alle vrij-liberalen hun
stem tegen de wet uitbrachten: hunne richting vindt juist haar oorsprong in het verzet
tegen het persen van de maatschappij in willekeurige vormen. Dat ook op één na alle
Unie-liberalen tegenstemden geeft reeds tot eenige verheuging aanleiding. Onder de
hoofdleiding van haar Voorzitter, die, van radicalisme niet afkeerig, het
kathedersocialisme eenmaal zeer warm gezind was, gaf de Liberale Uunie zich de
latere jaren niet altijd evenveel moeite de grenzen - toch waarlijk wel zichtbaar tusschen het liberalisme en een zeer veel op staatssocialisme gelijkende democratie
nauwkeurig in het
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oog te houden. Haar stem tegen de Bakkerswet kan bewijzen dat zij in het vervolg
aan die grenslijnen wat meer aandacht wil schenken.
Belangrijker nog dan de stem van de Liberale Unie was die van de groote
meerderheid der Christelijk-historischen. Het Christelijkhistorisch beginselprogram
geeft weinig politiek houvast, en het naar de stembus brengen van de
Christelijk-historische kiezers met verkiezingsleuzen of programs van actie liet men
aan de andere coalitiepartijen over. Bij het aan de orde komen van de sociale
wetgeving scheen men nog lang te aarzelen. Er werd gaarne gewezen op de kloof
tusschen Christelijke en liberale sociale politiek; na het gebruiken van het woord
‘oud-liberaal’ spoelde men in den regel even den mond, en wie zich aan
‘individualistische’ denkbeelden had schuldig gemaakt toonde met een ijverig herhaald
‘mea culpa’ berouw. Zelfs bij de debatten over de vraagpunten-ziekteverzekering
scheen het nog onzeker naar welken kant, den staatssocialistischen of den liberalen,
men zou overhellen. Den lateren tijd - de vele principieele, zeer scherpzinnige
artikelen in De Nederlander hebben daartoe stellig bijgedragen - wendde men zich
al meer en meer van Minister Talma af. De stem tegen zijn Bakkerswet is de formeele
breuk met zijne richting. Dat een regeeringspartij, op een gevaarlijk oogenblik zoo
kort vóór de verkiezingen, daartoe den moed heeft durven nemen, verdient een
eerbiedig saluut.
Beteekenisvoller nog, als verschijnsel, dan dit alles is de houding van de
vrijzinnig-democratische partij. Zij, meer dan eenige andere, was de partij van de
dwangorganisatie der maatschappij. Toen onze sociaal-democratie nog meerendeels
in haar revolutionnaire periode verkeerde, was het de vrijzinnige-democratie die alles
naar zich toe trok wat in de Alvermogende Wet geloofde. Haar programma spreekt
van den wensch om niet slechts door nood gedrongen in te grijpen. De wettelijke
gelijkmaking van de levensvoorwaarden, de wettelijk geregelde verdeeling van de
productie beschouwde zij als een te benaderen ideaal. Van Staatsen
gemeente-exploitatie, die sociale bedrijfs-organisatie bij uitnemendheid, sprak zij
immer met opgetogenheid en vol bewondering. Hoe zou zij, tien jaar geleden, met
verachting hebben neergezien op ieder die, om aan het groot- en middelbedrijf moeite
en strijd te sparen, een ‘sociale’ regeling zou hebben durven verwerpen! Hoe zou zij
toen, als zij toch mogelijk de bezwaren niet licht had gewogen, den moed hebben
kunnen vinden te stemmen tegen eene regeling, die in heel de bakkersgezellen-wereld
een noodzakelijke
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sociale hervorming heette? Zij hééft thans dien moed gevonden, hééft tegen gestemd,
en daarmee getoond hoe ook zij zich niet heeft kunnen onttrekken aan den tegen het
Staatssocialisme gerichten stroom, die ons geheele volk tot diep onder de oppervlakte
begint te beroeren.
De verwerping van de Bakkerswet is niet het eenige symptoom daarvan. Is het
niet merkwaardig dat Prof. Treub zijn interpellatie over wat ik maar kortheidshalve
de Staatsexploitatie van Spoorwegen zal noemen heeft moeten eindigen met de
intrekking van eene door hem ingediende motie? De Kamer toonde nauwelijks meer
belangstelling voor de vraag. De tegenstanders van Staatsexploitatie weerden zich
zonder warmte, al vooraf zeker van de overwinning. Reeds de dagelijks klimmende
moeielijkheden die de Staat met zijn beambten en ambtenaren ondervindt, hebben
Staatexploitatie van bedrijven tot een alleen bij algeheele onvermijdelijkheid te
aanvaarden uitbreiding van de Staatstaak gemaakt. Voorloopig en in ons land is deze
zaak afgedaan, dat moest ook Prof. Treub voelen, en dàt hij het voelde, was merkbaar
in iedere wending van zijn betoog.
Belangrijker symptoom nog van den ommekeer in de volksovertuiging dan deze
interpellatie was het debat over de Radenen de Ziektewet.
Er is, misschien, in langen tijd geen discussie gevoerd, zóó principiëel en in het
algemeen op zóó hoog peil, als bij de Algemeene Beschouwingen over die beide
wetten. Zelfs aan sociaal-democratische zijde had men het bewustzijn daarvan: de
leider, Mr. Troelstra, achtte het blijkbaar noodig ook het aandeel van zijne fractie in
het debat op gelijke hoogte te brengen, en met een breedopgezet principiëel betoog
de dooreengeklutste en met een saus van meetinggrappen overgoten brei van feiten,
halve feiten en omgekeerde feiten, door de sociale-verzekering-specialiteit der
S.D.A.P., den heer Duys opgediend, aan te vullen. Niet geheel en al tot vreugde van
den geachten afgevaardigde voor Zaandam, als men de uitdrukking van zijn nogal
expressief gelaat moet gelooven.
Het was bij die geheele discussie alsof ieder die er aan deel nam - en het waren
niet de minsten uit ons Parlement - de noodzakelijkheid voelde, meer dan ooit vroeger
het geval zou geweest zijn, het opleggen van dwang te motiveeren en te
verontschuldigen. Wie dan, ten slotte, met den dwang genoegen nam, meestal zeer
noode, legde toch den nadruk, den sterken en
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telkens herhaalden nadruk, op de wenschelijkheid alle ambtenarij te vermijden, de
volkskracht niet te dooden, de organisatie der sociale verzekering in hoofdzaak op
het in de vrije maatschappij gewordene te doen steunen, zooveel mogelijk tot
ontwikkeling van eigen kracht te doen strekken.
Eén voor één toonden zij hun zeer bezwaard gemoed, hun vrees en hun zorgen.
Eerst de heer Treub. Zorg toch voor zelfbestuur, riep hij den Minister toe. Gooi
toch uw bureaucratische regeling overboord. En vooral, laat ons met groote kalmte,
eerst na rustig en ernstig overleg, de wetten vaststellen. Geen overhaasting. ‘Wij
hebben hier te doen met wetsontwerpen, die diep in het maatschappelijk leven
ingrijpen, waarbij wij zeker niet moeten herhalen de fout, die gebeurd is bij de
Ongevallenwet. Indien wij de fout herhalen dan zal de heele oppositie tegen dergelijke
sociale verzekeringswetten nog veel sterker worden dan zij op het oogenblik is; en
het gevolg zal zijn dat, wat de Minister zeker niet wil en diegenen ter rechterzijde,
die in dit opzicht aan zijne zijde staan evenmin zullen willen, in de kaart wordt
gespeeld van hen, die meenen, dat elke verplichte verzekering onvermijdelijk leiden
moet tot dergelijke toestanden, wrevel en misneegen, als waartoe de Ongevallenwet
aanleiding heeft gegeven’1).
Na hem de heer Patijn. ‘Ik bepaal mij er (dus) slechts toe te verzekeren, dat ik in
beginsel ben voor de verplichte verzekering. Ik ben zelfs een enthousiast voorstander
geweest van de verplichte verzekering, maar ik kan niet ontkennen, dat dit
enthousiasme in den loop der jaren schade heeft geleden. Ik geloof, dat wij met de
invoering van de verplichte verzekering hier te lande een tiental jaren te laat zijn.
Het psychologisch moment daarvoor ligt m.i. een tiental jaren achter ons. De
bewondering voor de Duitsche wetgeving is, indien ik mij niet bedrieg, in de latere
jaren gedaald; daartoe heeft bijgedragen wat uit de praktijk der wetgeving in
Duitschland is bekend geworden. Maar niet alleen dit, ook de ondervinding in eigen
land opgedaan met tal van wetten die grooten administratieven omslag met zich
hebben gebracht, en vooral de groote vermeerdering van de ambtenarij daaruit
voortvloeiende, hebben ontwijfelbaar ten gevolge gehad, dat de ingenomenheid met
die verplichte verzekering naar Duitsch model wel is gedaald. Het doel - de
verbetering van de maatschappelijke positie der arbeiders -, dit wil men nog; ja, zelfs
geloof ik, dat

1) Handelingen 1911-1912. Bldz. 2380.
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het geen tegenspraak kan lijden, dat men hoe langer hoe meer ervan doordrongen is,
dat het streven van de arbeidersklasse om betere sociale voorwaarden machtig te
worden, den krachtigen steun van den Staat moet hebben. Maar de ingenomenheid
met het middel, de verplichte verzekering, is wel verminderd. Menigeen, en ik schaar
mij onder dezen, die een tiental jaren geleden de Duitsche verplichte verzekering
met gejuich zouden hebben ingehaald, zijn nog bereid die te aanvaarden, maar nu
meer als een onvermijdelijk kwaad, waarvan zij zich de nadeelen en de bezwaren
volkomen bewust zijn geworden’1).
De heer Aalberse, die den heer Patijn volgde, en met de sociaal-democraten de
eenige was, die het principiëele standpunt van den Minister in bescherming nam,
vond het toch noodig - ook hij - te doen uitkomen dat 's Ministers uitwerking van
het principe hem al zeer weinig sympathie inboezemde. Een rationeele organisatie
van de verzekering zou déze moeten wezen, dat de particuliere kassen als dragers
van de verzekering regel zouden zijn en de Overheidskas aanvulling, evengoed als
op elk ander gebied waar wij het beginsel in toepassing brengen, dat het particulier
initiatief voorop moet gaan, en de Staat, zoover noodig, moet aanvullen.
De heer van Idsinga verklaart zich niet geneigd ten aanzien van ziekteverzekering
het stelsel van verplichte verzekering noodig te achten, en zeer zeker dit stelsel niet
te kunnen aanvaarden in den vorm waarin de Minister het voordraagt. En hij laat dan
volgen een scherp betoog tegen de Raden van Arbeid, wier instelling in strijd is met
de grondgedachte van het moderne staatsrecht en met den geest van onze Constitutie.
De heer de Savornin Lohman, die met den heer van Idsinga in eene afzonderlijke
Nota in diep ingesneden lijnen de te volgen beginselen heeft uitgebeeld, herhaalt zijn
overwegende bezwaren tegen dwangverzekering, en toont aan hoe wankelbaar 's
Ministers rechtsgronden zijn. Het lijkt bijna belachelijk dat in onze dagen nog zóó
eenvoudige economische waarheden, als waaraan de heer de Savornin Lohman
herinnerde, moeten naar voren gebracht worden. Dat geen wet ter wereld duurzaam
den arbeider meer kan doen toekomen dan zijn arbeid waard is, dat betaalde arbeid
een ruil van diensten is, dat een recht op arbeid onbestaanbaar is - dat alles weten
wij lang, en we vergeten het, als wetgevers, toch telkens.

1) T.a.p., bldz. 2407.
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De heeren Duys en Kuyper onderbreken even de rij. Maar dan gaat het weer gestadig
voort. De heer de Visser is voorstander van vrijwillige verzekering, en acht het
beginsel van verplichte verzekering niet geheel in overeenstemming met de opvatting
dat elke wetgeving op sociaal gebied een leidend en niet een heerschend karakter
moet dragen. Indien hij ten slotte wellicht aan het wetsontwerp van den Minister zijn
stem geeft, zal dit alleen zijn indien de Minister in nog ruimere mate aan het particulier
initiatief zijn vrijheid laat.
De afgevaardigde voor Tiel, de heer Tydeman, brengt alle gerezen tegenstellingen
terug tot ééne: die tusschen verplichte en vrijwillige verzekering. De heer Treub had
aan den Minister verweten dat zijn zuiver Marxistische rechtsgrond hem dwong zijne
sociale verzekering tot de arbeiders te beperken. Van socialistische zijde wees men
Talma's rechtsgrond natuurlijk niet af, maar eischte dat, zij het zonder rechtsgronden,
de verplichte verzekering ook tot andere categorieën dan de vaste arbeiders zou
worden uitgebreid. Van vele zijden had men aangedrongen op meer zelfbestuur bij
de organisatie der verzekering, ook omdat zonder zelfbestuur van contrôle weinig
terecht komt en aggravatie en simulatie een voor de geestelijke gezondheid der
bevolking verderfelijken omvang nemen. Gij kunt op dat alles aandringen, zei de
heer Tydeman, maar indien gij tot de uitvoering komt zult ge ervaren dat nagenoeg
alle nadeelen van 's Ministers plannen, laat het zijn in wat mindere mate, noodzakelijk
samenhangen met dwangverzekering. Zeker, ge kunt in de wet zetten dat ook anderen
dan arbeiders verplicht verzekerd zijn. Maar hoe de nakoming dier verplichting te
controleeren en af te dwingen? In Oostenrijk wil men het beproeven, maar zelfs van
democratische zijde heeft men een zwaar hoofd over de mogelijkheid van uitvoering.
Ge wilt kleinere kassen en zelfbestuur? Als ge waarborgen eischt dat de verzekering
werkelijk in haar geheelen omvang wordt uitgevoerd, kunt ge niet buiten eene
uitgebreide ambtelijke contrôle en ambtelijke inmenging: na een tijd zijn uw kleine
kassen en uw zelfbestuur gedood. Waarom dan, vooral bij ziekteverzekering, waarvoor
zonder eenigen steun van den Staat reeds zooveel in ons land werd gedaan, de
voorgestelde dwang? Heeft Denemarken niet bewezen hoe met financiëele en moreele
aanmoediging óók langs vrijwilligen weg een grooter gedeelte van de bevolking niet van de arbeiders, maar van de geheele bevolking - kan verzekerd worden dan
bij Minister Talma's dwang-plannen? En zijt
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gij er zeker van dat een niet-populaire dwangwet ook werkelijk kan worden
uitgevoerd? Frankrijk probeerde het met de verplichte ouderdomsverzorging. Om
de algeheele mislukking te keeren heeft men een jaar na de invoering der wet de
Staatstoeslagpensioenen belangrijk moeten verhoogen. Er is maar één werkelijke
tegenstelling: gedwongen of vrijwillige verzekering. Aan den éenen kant: beperking
van de verzekering tot de loonarbeiders, eenvormigheid, Staatsorganisatie, ambtenarij,
hooge kosten, aggravatie en simulatie. Aan den anderen kant: verzekering onder alle
kringen van het volk, aanpassing aan alle behoeften, zuinig beheer, zelfbestuur, zoo
groot mogelijke beperking van geestelijk bederf. Een derde, begaanbare, weg is er
niet.
Hoort men den gemeenschappelijken grondtoon in al die uitingen, van Aalberse
tot Tydeman? Het is de vrees voor de organisatie der maatschappij van staatswege,
de vrees voor den ambtenaar, voor de geestelijke verslapping van het volk, het is, in
éen woord, de reactie op een kwart eeuw van staatssocialistischen waan, de
teruggekeerde eerbied voor de persoonlijkheid.
Dàt is het tweede spoor waarboven ik de nevels langzaam zie optrekken. En het
derde is een doodloopende lijn: de taak, die de coalitie in ons staatsleven te vervullen
zou hebben en die alleen zij tot stand zou kunnen brengen.
Het liberalisme had geleerd - en het heeft het tot eigen schade en met veel
bloedverlies moeten leeren - dat Staat en Wet slechts met groote moeite en zeer
langzaam aan eenigszins kunnen helpen om de ergste euvelen van onze moderne
samenleving te verzachten, een enkel maal weg te nemen. Meer dan aan iets anders
had de coalitie haar stembussuccessen te danken aan hare belofte, door den
verchristelijkten staat een Christelijke Maatschappij te zullen doen scheppen. Het
was ter verwerkelijking van déze belofte dat Minister Talma zijne plannen van sociale
wetgeving opstelde, en het is juist bij het tot stand brengen van déze taak, dat de
coalitie niet alleen de holheid van hare toezeggingen toont, maar dat zelfs de besten
uit haar midden zich compromitteeren, zich moeten compromitteeren, omdat zij deze
beide, elkander uitsluitende, tegenstrijdigheden willen vereenigen: de verwerkelijking,
ter wille van de coalitie, van ondoordachte stembusbeloften, en de waarborging van
de groote belangen en het recht van ons volk.
Den 18den Juli 1910 werden Raden- en Ziektewet ingediend. Twee jaren van
voorbereiding zijn voorbijgegaan. Het dossier van het tot nu schriftelijk en mondeling
erover verhandelde heeft zoo-
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wat den omvang van Prof. Blok's geheele Geschiedenis van het Nederlandsche Volk
bereikt. De algemeene beschouwingen zijn gehouden en de openbare behandeling
vangt aan. Niet meer dan acht dagen zijn verloopen, en om het relaas van het in die
acht dagen gebeurde te geven in den toon dien het verdient zou men Juvenalis, of,
liever nog, Jonathan Swift moeten heeten. Maar misschien is de opsomming van de
feiten het beste sarcasme:
Bij de behandeling van de vraagpunten-ziekteverzekering geeft de Kamer met
algemeene stemmen als haar opinie te kennen dat de verzekering niet uitsluitend bij
openbare kassen behoort te geschieden.
De Minister wijzigt zijn ontwerp en laat bijzondere kassen toe.
Het blijkt dat men algemeen zúlk een toelating onvoldoende en bijna met gééne
toelating gelijk te stellen acht.
Bij de algemeene beschouwingen verzetten alléén de sociaaldemocraten zich tegen
verzekering hoofdzakelijk bij bijzondere kassen.
De heeren de Kanter en Roodhuyzen dienen eene motie in waarin wordt
uitgesproken, dat bij de regeling van de Ziekteverzekering op den voorgrond behoort
te worden gesteld verzekering bij de bijzondere kassen.
De heer de Savornin Lohman meent, dat men in dit stadium van de zaak niet met
een motie kan komen, geeft intrekking dier motie in overweging en zegt uitwerking
van het denkbeeld ervan in amendementen toe.
De motie wordt ingetrokken.
De heer de Savornin Lohman dient een complex van amendementen in dat, met
behoud van verplichte verzekering, van 's Ministers Staatssocialistische of
publiekrechtelijke organisatie maar zeer weinig overlaat.
De beraadslagingen over de Radenwet worden geschorst, de Commissie van
voorbereiding onderzoekt de amendementen, en stelt aan de Kamer voor ze in de
afdeelingen te bespreken.
Onmiddellijk daarna, als het allen schijn heeft dat de Kamer dit voorstel zal
aannemen, acht dagen na het indienen van de amendementen, trekt de heer Savornin
Lohman ze in.
De heer Roodhuyzen neemt dadelijk zijn amendementen over.
De zelfde Commissie van Voorbereiding stelt nu voor, juist 24 uur na haar vroeger
voorstel, dezelfde amendementen niet in de afdeelingen te onderzoeken.
De Kamer besluit daartoe, met de stemmen van rechts tegen die van links.
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Het geheele land - velen honend, sommigen enkel verbaasd, menigeen verontwaardigd
- stelde de vraag: wat kan den heer Lohman tot zijn houding hebben bewogen? Al
wat hij wist bij de intrekking van zijn amendementen heeft hij evenzoo reeds geweten
bij de indiening: dat men van links zijn amendementen met vreugde zou aangrijpen,
enkelen wellicht om de Regeering onaangenaam te zijn, maar de groote meerderheid
toch om van de voorgelegde ziektewet te maken wat er van te maken was; dat Minister
Talma ze niet kon overnemen zonder den grond onder zijn geheele systeem van
sociale verzekering weg te trekken; dat de indiening ervan de moeilijkheid voor de
Kamer welke van de twee wetten, Raden- of Ziektewet, het eerst te behandelen zonder
misschien maandenlang monnikkenwerk te doen, nog belangrijk zou vergrooten; dat
de kansen op een spoedige afdoening van de wet, nu door een lid der
regeeringspartijen zóó ingrijpende wijzigingen werden vastgesteld, zeer daalden; dat
alles wist de heer Lohman, zoowel acht dagen vroeger als acht dagen later. Heeft
dan alleen het besluit tot afdeelingsonderzoek hem verschrikt? Toch erkent hij zelf
dat de ziektewet in géén geval meer vóór de vacantie zal zijn af te doen. Wil hij
Minister Talma dan althans de gelegenheid laten zijn Radenwet tot stand te brengen,
de wet, door niemand in bescherming genomen, door den heer Lohman zelven
verfoeid, door Mr. Loeff in strijd met onze Grondwet, door den heer van Idsinga
eene reactie tegen onze moderne staatsrechtelijke ontwikkeling genoemd? Of hoopt
hij dat de minister, wordt zijn Radenwet verworpen, in de vacantie den tijd zal vinden
zijn Invaliditeitswet zóó om te werken, dat die, zonder de Raden van Arbeid erin,
althans vóór 1913 kan worden afgedaan?
Het scheen of op deze, nu eens plagend en prikkelend, dan weer met angstige
bezorgdheid gestelde vragen geen antwoord zou komen. De heer de Savornin Lohman
zeide slechts geen de-Meyiers-rol tegenover het Ministerie te willen spelen. Wat
beteekent die vergelijking? Het amendement-de Meyier gold een onbelangrijk punt;
niemand heeft begrepen waarom Minister Tak in de aanneming ervan aanleiding tot
Kamerontbinding vond. Algemeen zelfs schreef men zijn zonderling besluit aan zijn
reeds toen geschokte gezondheid toe.
Maar de amendementen-Lohman? Boden zij niet voor den heer Lohman zelven
de eenige gelegenheid om na aanneming ervan voor de wet te kunnen stemmen?
Schijnt hij nu niet zelf, hij, de man van beginselen en van de groote lijnen, de vraag
terug te brengen tot
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een beslissen tusschen het welzijn van Ministerie en coalitie en dat van het land?
De verklaring van het gebeurde brachten een paar artikelen in De Nederlander niet door wat zij zeiden, maar door wat zij blijkbaar wilden zeggen. De behandeling
van de amendementen in de afdeelingen - zoo wordt daarin geschreven -, gepaard
met de schorsing der beraadslagingen over de Radenwet, zou het de Regeering
nagenoeg onmogelijk gemaakt hebben haar sociaal programma vóór 1913 af te
werken. De heer Lohman heeft de fout begaan niet te bedenken in welk een met
politiek bezwangerde atmosfeer bij zijn voorstellen deed. Toen hij het bemerkte trok
hij ze in, wenschend de Regeering een fair trial met haar program te laten, niet de
onbedoelde oorzaak van haar falen willende zijn.
Dàt zeiden de artikelen, maar ze wilden méér zeggen - omdat zij anders minder
dan niets zouden zeggen. Want men bedenke wat het voor den heer Lohman beteekend
moet hebben om zijn amendementen in te trekken.
Hij heeft zich steeds en ondubbelzinnig, meer dan een zijner geestverwanten (de
heer van Idsinga uitgezonderd), tegenstander getoond van verplichte verzekering.
Aan de voorbereiding van Talma's wetten onttrok hij zich geheel, begrijpend dáár
geen andere taak te hebben dan dagelijks te herhalen: de grondslag deugt niet, wat
helpt dan het veranderen aan den bovenbouw?
Eindelijk, als de politieke lucht vol incidenten is, als van de commissie van
voorbereiding nog slechts de rechtsche helft vergadert en ‘voorbereidt’, als bijna
niemand zich meer om den inhoud van de wet bekommert, maar in het politieke
speelhuis alleen nog gedobbeld wordt om het antwoord op de vraag ‘komen de wetten
er of komen zij er niet?’, als dus de eenige toekomst schijnt: geen wet of een slechte
wet, dan eindelijk zet hij, door zijn principieël standpunt zoowel als door zijn leeftijd
minder dan iemand anders daartoe aangewezen, zich tot een algeheele omwerking
van de wet, in een paar honderd meer of minder ingrijpende amendementen, met zóó
gelukkigen uitslag dat de aanneming ervan reeds verzekerd schijnt. Het klinkt al te
dwaas dat die uiterst scherpzinnige politicus, een der veteranen van de Kamer, niet
vermoed zou hebben in welk een van politieke electriciteit overladen atmosfeer hij
zijn arbeid bracht. Maar wat hij niet vermoed heeft - en dat geven de artikelen slechts
zijdelings te kennen - is dat zijn werk de aanleiding zou zijn tot een van de
bedenkelijkste politieke intriges. Niet heeft hij kunnen vermoeden
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dat de Leider van een der regeeringspartijen zou aandringen op het naar de afdeelingen
verzenden van de amendementen, om daardoor òf ruim baan te krijgen voor de
invaliditeitswet, dat is voor de gratis-pensioenen aan de 70-jarigen, allicht een drieof viertal in ieder dorp van het land, verkiezingsgeld van het allerbeste, zoo al niet
van het allerzuiverste water, - òf wel de taak van het Ministerie geheel te doen
mislukken, maar dan door de schuld van den alouden politieken vijand, en ondanks
de adviezen van hem, den Leider, den man aan wie alleen bij een nieuwe
stembusoverwinning straks het staatsroer in handen behoort te komen. Dàt heeft hij
niet kunnen vermoeden, de heer Lohman, en misschien minder nog dat de meerderheid
van de rechtsche leden der Commissie van voorbereiding zich door den berekenenden
Leider zou laten meevoeren, en zijn advies tot het hare maken. Toen hij dàt heeft
begrepen, schijnen de artikelen in De Nederlander te zeggen, heeft de heer Savornin
Lohman de vrucht van zijn moeitevol en bewonderenswaardig werk met eigen handen
vernietigd. Hij heeft daarmede, zich zelf offerend, een sluwe politieke berekening
doen falen. Hij heeft, misschien, het Ministerie een dienst bewezen. Maar hij heeft
niet kunnen voorkomen dat bijna heel het land met ergernis andermaal heeft moeten
vaststellen tot hoever de politiek in het parlementaire stelsel kan afvoeren van het
bedacht zijn op wat haar het meest waardevol moest zijn: de groote belangen der
gemeenschap.
Het parlementaire stelsel kan niet veel beschadiging meer verduren. Het verguldsel
is er lang af, en het is een broos en niet altijd glanzend metaal dat er onderuit te
voorschijn komt. Wat er in de laatste weken in ons Lagerhuis gebeurde overdekt dat
met roestvlakken. Zal de Kamer, zal de rechterzijde erin slagen die uit te wisschen?
Minister Talma heeft na de verwerping van zijn Bakkerswet in een pathetische
peroratie getracht de tegenstelling te bezweren tusschen wat hij aristocraten en
democraten noemde. Zijn woorden waren niet vrij van demagogische trekjes, zoo
waar hij bij de linksche partijen er enkelen vond die meer voor industrieële en
commerciëele richtingen opkwamen, en de vrije liberalen voorstanders van een stelsel
van onthouding, maar met neiging tot concessies, noemde. Misschien heeft de
tegenstelling aristocraten en democraten dus alleen een demagogische bedoeling.
Maar misschien heeft de Minister er inderdaad, zijns ondanks, de eenige werkelijke
politieke tegenstelling mede willen aangeven: de aristocraat, dat is hij die voorwaarde
tot allen maatschappe-
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lijken vooruitgang en iedere hoogere cultuur de vorming, in strijd en zorgen en
moeitevol streven, van de menschelijke persoonlijkheid acht; de democraat, dat is
hij die aan den staatkundigen invloed en het materieële peil van de geleide massa,
hoe ook samengesteld, den stand der beschaving meet. Wat zal onze naaste politieke
toekomst brengen? De overwinning van de laatsten, dat is in dit geval van de
stembus-politici, van de demagogen en van het staatssocialisme? Of die van de
aristocratie, dat is van den ernstigen staatsman en van onze sociale toekomst?
Er zijn eenige menschen aan de rechterzijde die daarop het antwoord hebben te
geven.
F.J.W. DRION.
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Buitenland.
Toen wij ons vorig overzicht schreven zag het er uit, alsof Delcassé als president der
kamer Brisson zou opvolgen, misschien als sport om te stijgen tot het presidentschap
de Republiek. Het is anders geloopen. De verdeeldheid der linker groepen was te
groot, persoonlijk heeft Delcassé nogal vijanden: hij heeft zich wijselijk ter elfder
ure teruggetrokken. Zoo vereenigde men zich op Deschanel wiens benoeming een
belangrijke triomf is voor de R.P. Inderdaad wil de regeering nu ernst maken met de
zoolang begeerde reform-bill en heeft een helder concept van wet ingediend, waarin
de scrutin de liste met vertegenwoordiging der minderheden is neergelegd, zonder
de slinksche bepalingen, die dezen maatregel illusoir zouden maken. Combes, ‘le
père Combes,’ en de zijnen doen wat zij kunnen en vleien zich het ministerie te doen
vallen, eer het de hervorming tot stand brengt. De openbare meening, ook blijkens
tusschentijdsche verkiezingen, wendt zich echter steeds meer van de radico-socialisten
af; en zoo is vrij veel kans, dat ditmaal de kliek, die al te lang de Fransche politiek
heeft bedorven, de nederlaag zal lijden.
Is inderdaad de historie tegenwoordig schier uitsluitend parlementaire geschiedenis?
Het schijnt wel zoo te zijn. Treurig genoeg, want wanneer de parlementen den
volksgeest uitdrukken en het peil aangeven van beschaving en zedelijkheid der natiën,
dan is het er heden ten dage, allerwege, helaas ook in ons Vaderland, treurig mee
gesteld. Voor Frankrijk is het beeld van de parlementsregeering der derde republiek
ons onlangs met veel talent geteekend door een journalist, die deze periode heeft
meegeleefd en in meer kringen is doorgedrongen dan gemeenlijk met journalisten
het geval is. Het is Arthur Meyer van de royalistische Gaulois, die van Boulangisme,
Dreyfusisme, maar ook van de stemming in verschillend milieu vertelt in twee zeer
lezenswaardige deeltjes: Ce que mes yeux ont vu, en Ce que je peux dire. Hij houdt
daarin aan het heden den spiegel voor van het jongste verleden. Al is
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hij partijman, hij tracht den geest te wekken van vaderlandsliefde boven partijschap.
Het vaderlandsch gevoel heeft weer getrild bij de ramp aan de onderzeeboot
Vendémiaire overkomen. Het geheim van de oorzaak is met de geheele bemanning
in diepe zee bedolven. Men vleit zich, wel niet zonder grond, met de gedachte, dat
ditmaal geen verzuim of schuld in 't spel is, maar het ongeval te wijten is aan
onvoorziene en dus onvermijdelijke stroomingen in de zee bij onstuimig weer, die
de manoeuvres gevaarlijk maakten.
Zeer staat op 't oogenblik de buitenlandsche politiek op den voorgrond: het
vasthouden aan de ‘Triple Entente’, dat Frankrijk nu ook zeer noodig heeft in de
huidige faze der Marokkaansche moeilijkheid, internationaal tegenover het vrij
onhandelbare Spanje, waarbij Engeland goede diensten bewijst, en in 't nieuwe
protectoraat zelf, waar het nog alles behalve naar wensch gaat. En op den achtergrond
altijd Duitschland; on y pense toujours, et on en parle... trop. Dat het bezoek onzer
Koningin te Parijs internationale politieke beteekenis zou hebben, willen de Fransche
bladen even gaarne bevestigen als de Duitsche wegredeneeren. Er schijnt geen reden
te wezen er meer in te zien dan hoffelijkheid en goede nabuurschap, maar het
medegaan van den Minister van Buitenlandsche Zaken gaf toch aan de geheele reis
een bijzonderen nadruk in die richting. Wij willen onafhankelijk blijven tegenover
de groote mogendheden, tusschen welke wij gelegen zijn: dat is blijkbaar de bedoeling
geweest van dit officieele tegenbezoek.
Wij Nederlanders hebben intusschen genoten van den opgang door onze Koningin
te Parijs gemaakt en van de mate, waarin zij er in geslaagd is, volkomen correct
blijvende, hier persoonlijkheid in optreden en woord te leggen. Belachelijk is het
streven van de Duitsche chauvinisten om de blijkbaar uit het hart gewelde woorden
der Koningin als een ‘lossen inval’, als een ‘vergissing’ zelfs te kenmerken. Een
bekend Duitsch kunstgeleerde heeft een eigengemaakt stukje geschiedenis ten beste
gegeven om aan te toonen, dat Coligny geen voorvader van H.M. is geweest en deze
eigenlijk geen betrekking heeft op het Fransche Oranje! Als de kunsthistorie van den
braven chauvinist een even degelijken grondslag heeft als zijn algemeene
historiekennis, dan wordt het hoog tijd, dat hij nog wat langer studeert, alvorens te
schrijven. Het bleef ook van Duitsche zijde niet onopgemerkt, dat keizer Wilhelm
hetzelfde zou hebben kunnen zeggen als wat H.M. heeft gezegd; maar hij zou het
waarschijnlijk op een anderen toon gezegd
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hebben, wat voor den indruk, dien de muziek maakt, wel iets beteekent.
De buitenlandsche politiek verkeert overigens nog in dezelfde verhoudingen als
de vorige maand. Italianen en Turken verslaan elkander nog voortdurend maar de
eersten winnen blijkbaar en gaan steeds voort met het bezetten van eilanden in de
Aegaeïsche zee. Portugal leeft nog steeds in onzekerheid ten opzichte van de toekomst;
de vraag: republiek of monarchie? houdt er de gemoederen nog steeds bezig. Men
spreekt van plannen der emigranten op een inval, zelfs in België voorbereid. De
stakingsmanie woedt in Engeland, Frankrijk en in Noorwegen nog voort onder
zeelieden, transportarbeiders en machinisten, tot groot nadeel van handel en verkeer.
Taft en Roosevelt worstelen nog steeds om het presidentschap en de kansen wisselen
van dag tot dag.
In België is iets heel bijzonders gebeurd: de katholieke meerderheid heeft
onverwacht een belangrijke zegepraal behaald en zit weer voor jaren vast. Dit
verrassende resultaat is, zoo beweren de liberale en socialistische tegenstanders, niet
verkregen dan door zwaren druk van de zijde der regeering en der geestelijkheid,
door omkooping en intimideering zelfs. Zij maken zich op om die bewering met
bewijzen te staven. Het ligt intusschen voor de hand te denken, dat de verbinding
van liberaal en socialist voor de gematigde elementen nog te kras is geweest. Een
waarschuwing voor de liberalen ook elders! Zoo lang de socialisten, met het oog op
hun mannetjes nog een luide revolutionnaire keel opzetten, zal de gezeten burger
ernstig bezwaar hebben tegen een cartel als het Belgische. Maar voorloopig schijnt
er niet aan te denken, dat zij matiging zullen betrachten, tenzij zij het voorbeeld
volgen van hunne Duitsche broeders, die hun zwaren wijn al heel wat verdund hebben
en de allures aannemen van een burgerlijke hervormingspartij, wat hun
honderdduizenden stemmen heeft bezorgd.
In Hongarije heeft het zwaar gespookt. De legerwetten, die de weerkracht der
monarchie voor den tijd van 12 jaren met bijna 100000 man moeten vergrooten, zijn
er door den minister Lukács en den Kamerpresident Tisza met geweld in de Kamer
doorgedreven. Onstuimige tooneelen vielen voor, maar Tisza verwijderde de lastige
opposanten uit de vergaderzaal met sterke hand en braveerde scheldwoorden,
dreigementen en zelfs een moordaanslag met bewonderenswaardige kalmte, overtuigd
van de noodzakelijkheid der wetten, waaraan ook de Keizer zelf, als lid van de Triple
Alliantie, zeer hechtte. Een goede leer!
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Leestafel.
Vereeniging ‘Koloniaal Instituut’, Amsterdam. Eerste jaarverslag, 1910-'11.
Van het Koloniaal Museum te Haarlem, in 1864 in het leven geroepen en onder de
uitmuntende leiding van zijne directeuren F.W. van Eeden en Dr. M. Greshoff eene
instelling van beteekenis geworden, werd omstreeks het jaar 1900 getuigd: ‘het is
voor Nederland de plaats waar zij, die inlichtingen wenschen betreffende
voortbrengselen, land en volk onzer overzeesche gewesten, steeds terecht kunnen;
vooral in handelskringen heeft het Haarlemsch museum een goeden naam als
vraagbaak en als neutrale instelling van onderzoek. Men mag dan ook wel zeggen,
dat het eene zekere mate van bloei geniet; wat dien bloei belemmert, is het geheel
onvoldoende en bovendien weinig stabiele van de geldmiddelen der instelling en
hare gebrekkige localiteit’....
Het ligt voor de hand, dat die belemmering van jaar tot jaar zwaarder moest worden
gevoeld: de geldmiddelen en de localiteit beide hielden geen gelijken tred met de
voortdurende uitbreiding van het museum. De drang tot afdoende verbetering werd
steeds grooter en zoo kwam men er in het vorige jaar toe, eene krachtige vereeniging
te stichten die de taak van het Koloniaal museum zou overnemen, en ook in andere
opzichten dienstbaar zou worden gemaakt aan ‘de behartiging der handels-,
landbouw-, nijverheidsen andere belangen, welke zoowel voor het moederland als
voor de koloniën uit Nederland's koloniaal bezit voortvloeien.’
Het groote nut van zoodanige vereeniging werd zóó goed begrepen, dat de
ontwerpers binnen een half jaar een millioen, weinige maanden later nog drie tonnen
gouds konden inzamelen, en dat daarna ook de gemeente Amsterdam en het Rijk
met ruime hand steun verleenden.
De oprichting der noodige gebouwen en de jaarlijksche exploitatie zijn daarmede
verzekerd, althans voor zoover de plannen voor het oogenblik strekken. Het ‘Koloniaal
Instituut’ zal volgens deze omvatten: a. een handelsmuseum, waarvan de kern wordt
gevormd
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door het tegenwoordig museum te Haarlem, waaraan botanische, zoölogische en
geologische afdeelingen, benevens laboratoria worden verbonden; b. een ethnografisch
museum, waarin de belangrijke ‘Artis’-verzameling wordt opgenomen; c. een instituut
voor tropische en scheepshygiène, te combineeren met het hygiènisch laboratorium
der gemeente Amsterdam. Tot deze onderdeelen zal zich echter de werkzaamheid
der Vereeniging niet bepalen; zij wil, in het algemeen, kennis van onze overzeesche
gewesten verzamelen en verspreiden. Hier ligt nog een groot veld van werkzaamheid
open; in welke mate het zal worden betreden, zal afhankelijk zijn, niet alleen van
den staat der geldmiddelen, maar niet minder van het aantal geschikte en beschikbare
personen.
Voor de belangen van het moederland en de koloniën, en ook voor de eer van ons
land als groote koloniale mogendheid is het te wenschen dat beide steeds in ruime
mate aanwezig zijn; dat Nederland met trots zal kunnen wijzen op zijn Koloniaal
Instituut, als het middelpunt van belangstelling in de economische ontwikkeling van
Oost- en West-Indië.
E.B.K.
M. Joustra. De Bataks, wie zij waren en wat wij... van hen mogen
verwachten. (Uitgaaf No. 7 van het Bataksch Instituut). Leiden. S.C. van
Doesburgh, 1912.
Globaal uitgedrukt, wordt het ‘Batakland’ ten N. door Atjeh, ten Z. door het
gouvernement van Sumatra's Westkust, ten O. door de kustlandschappen van de
residentie Oostkust van Sumatra, ten W. door den Indischen Oceaan begrensd. In
dat gebied woonden, tot voor betrekkelijk korten tijd zonder aanraking met
Europeanen, tal van Batakstammen, voortdurend ten offer aan onderlingen strijd en
anarchie.
Zij hadden, in vroegere tijden, den invloed ondergaan van Hindoes,
Mohammedanen en andere vreemdelingen, doch waren later tot zekere hoogte van
de buitenwereld afgesloten gebleven. Wij vonden, toen wij ons met de Bataks
begonnen te bemoeien, een volk van goeden aanleg, maar in anarchie levende, door
onderlinge veeten steeds in strijd, door bijgeloof tot allerlei wreedheid, zelfs
kannibalisme vervallen... Men gevoelt, dat het voor zulk een volk een zegen moest
zijn, onder den invloed te komen van eene westersche cultuur, die de boeien verbrak
waarin het gekluisterd was.
Onze eerste aanraking met ‘de Bataks’ - d.i. met een deel - vond plaats tijdens den
Padri-oorlog, toen de bewoners van Man-
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daïling en Angkola onze bescherming vroegen tegen de Padri's, in 't bijzonder tegen
Toewankoe Tamboesei. Het zuidelijk deel van het Batakland werd aldus onder onze
leiding gesteld, en toen, in 1838, de strijd geëindigd was, kwamen die bewoners in
een toestand van rust en vrede, zooals zij voorheen nooit hadden gekend.
Naar de destijds heerschende bestuursbegrippen waren onze bemoeiïngen eenzijdig:
er werd veel werk gemaakt van de gouvernements-koffiecultuur met al wat daarmede
verband hield - dus ook van den aanleg van goede wegen -, maar verder werd aan
de economische ontwikkeling des lands weinig aandacht geschonken. Wij gaven den
menschen het voornaamste: vrede en veiligheid; ook eenige intellectueele
ontwikkeling, waarvan het gevolg is dat men thans in de naburige streken, vooral ter
Oostkust, vele Mandaïlingers vindt op de kantoren, in den kleinhandel, ook bij het
onderwijs. Maar het land ging, ten aanzien van de bronnen van bestaan - landbouw
en nijverheid - weinig of niet vooruit.
Kort na het einde van den Padri-oorlog trokken wij een tweede deel van het
Batakland, Padang Lawas, binnen den kring onzer bemoeiïngen; maar averechtsche
staatkunde leidde er in 1843 toe, dit gebied weder te verlaten. Het gevolg hiervan
werd aldus omschreven: ‘al spoedig ontstond de grootste regeeringloosheid; oorlogen
waren aan de orde van den dag, bijna uitsluitend met het doel, menschen te rooven
en die als slaven te verkoopen.’ Hieraan kwam eenigermate een einde toen, in 1855,
ook Mandaïling werd bedreigd; eene militaire demonstratie, die zonder bloedvergieten
afliep, had tengevolge dat een 700-tal slaven bevrijd werden en zich met ruim 2200
landgenooten op ons grondgebied vestigden, en dat de hoofden van Padang Lawas
zich onder ons opperbeheer stelden. Er was echter geen sprake van feitelijke
uitoefening van ons gezag; de toestand werd weder hoogst onbevredigend, wat de
bevolking-zelve zoo zeer gevoelde dat zij, met steeds sterkeren aandrang, verzocht,
door gouvernementsambtenaren bestuurd te mogen worden. Predikte de staatkunde
van die dagen al zooveel mogelijk onthouding - elke uitbreiding van gezag heette
immers ‘een stap nader tot onzen ondergang’!! -, men kon eindelijk dat ‘stelsel’
onmogelijk langer volhouden, en in 1879 werd tot de inlijving besloten, onder
algemeene instemming van hoofden en bevolking. Een controleur van het
binnenlandsch bestuur, zonder soldaten, bracht hier orde, rust en veiligheid. Is
hiermede - mag men vragen - de van 1843 tot 1879, dus zes en dertig jaren lang
gevolgde gedragslijn niet veroordeeld?
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Overigens zij opgemerkt dat het uitgestrekte en woeste landschap betrekkelijk zeer
dun bevolkt is en men dus, op economisch gebied, niet heel veel tot stand brengen
kon.
Het centrum van het Batakland - Silindoeng en Toba - was, gedeeltelijk, reeds in
1841 tot gouvernementsgebied verklaard, maar wij hadden er ons verder niet aan
laten gelegen liggen, tot hier, nadat het Rijnsche Zendinggenootschap sedert 1861
met gunstig gevolg het Christendom verkondigd had, de drang levendig werd naar
een geregeld bestuur. Na lang aarzelen werd, wat Silindoeng betreft, in 1879 aan
dien drang gehoor gegeven, en in de daarop volgende jaren is, zij het niet altijd zonder
strijd, ons gebied geleidelijk verder uitgebreid. Die strijd was noodig ter bescherming
onzer onderdanen, maar was, in zijn geheel beschouwd, niet van veel beteekenis;
steeds bleek de groote meerderheid der bevolking onze inmenging te waardeeren.
In 1887 was ons gezag over het hier besproken gebied voor goed gevestigd; onder
samenwerking van bestuur en zending zijn, wat intellectueele èn economische
ontwikkeling betreft, ‘verrassende’ uitkomsten verkregen.
Het westelijk gedeelte van het Batakland - tusschen de Tobahoogvlakte en de kust
- is, met het schiereiland Samosir, eerst in 1905 onder ons bestuur gebracht. Wij
hadden in de voorafgegane jaren, toen slechts een paar kustplaatsen, Siboga en
Baroes, met eene smalle kuststrook in onze macht waren, herhaaldelijk moeielijkheden
met de bevolking gehad; enkele ‘tuchtigingen’ wegens invallen op ons gebied hadden
natuurlijk geen blijvende uitwerking, eerst na de zonder noemenswaarde
moeilijkheden plaats gevonden inlijving behoorden de moeilijkheden voor goed tot
het verleden. Er is hier nu eindelijk, zooals de heer Joustra het uitdrukt, een einde
gemaakt aan ‘al de wreedheden van het onvervalschte heidendom, het kannibalisme
inbegrepen’; het ongekend groot gebruik van opium wordt door de invoering der
regie reeds eenigszins bestreden, hoofden en bevolking zijn met den nieuwen toestand
verzoend. Als voorloopige uitkomst onzer maatregelen schijnt dit voldoende.
Eindelijk moeten wij nog spreken van het Noordelijk en Noord-Oostelijk Batakland,
dat zich tot de Oostkust van Sumatra uitstrekt. Ook hier kon men tot betrekkelijk
kort geleden, spreken van ‘ellendige maatschappelijke toestanden, binnenlandsche
onlusten, despotisme der vorsten.’ In de laatste twintig jaren is daaraan een einde
gekomen, vooral door het goed beleid onzer ambtenaren; achtereenvolgens schaarden
zich de landschappen vrijwillig onder ons
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gezag, en met het einde van 1908 bestonden er alzoo geen ‘onafhankelijke
Bataklanden’ meer. Het aanvankelijk wantrouwen der bevolking tegen de Europeanen
is verdwenen; zij zoekt, tegenover de Maleiers aan de kust en aan de riviermondingen,
steun bij het bestuur, bij de zending en bij de Europeesche nijverheid; zij vraagt bij
deze cultuurmachten hulp voor hunne stoffelijke en geestelijke ontwikkeling. Het
gevolg is nu reeds te constateeren: een verblijdende vooruitgang.
Het boven gegeven schetsje, gedeeltelijk uit Joustra's belangwekkend geschrift geput,
het in sommige opzichten nog wat aanvullend, doet zien dat het onderwerp: de
toekomst van het Batakland, waarlijk wel eene bijzondere studie waard is. Door de
samenwerking der evengenoemde ‘cultuurmachten’ zijn de hinderpalen opgeruimd,
die allen vooruitgang schier onmogelijk maakten; wat belooft nu de toekomst?
De deskundige schrijver gaat daartoe allereerst na, wat thans de ‘middelen en
voorwaarden van bestaan’ zijn, en verder welke factoren gunstig of ongunstig op de
ontwikkeling der Bataks zullen werken. Hij wijst daarna aan, welke tot dusver de
‘over het algemeen weldadige’ gevolgen zijn geweest van onzen toenemenden invloed,
en vindt daarbij de gelegenheid, met duidelijke voorbeelden aan te toonen dat tact
en practische zin elk optreden der Europeanen moeten vergezellen. De Batak is
gemakkelijk te leiden, het ontbreekt hem niet aan goeden wil, maar misschien het
meest aan energie en zelfbedwang. Hij bezit niet ‘eene gezonde traditie in zake het
eervolle en zegenrijke van een werkzaam leven.’
Het zal de taak zijn van hen, die de leiding van dit volk hebben aanvaard, die
traditie te helpen scheppen en de goede kiemen, die er zijn, tot ontwikkeling te
brengen; dan gaat het Batakland een schoone toekomst tegemoet.
Men kan de vraag stellen, of men dit alles niet voor een zeer groot deel van onzen
Indischen Archipel zeggen kan? Om die vraag met zekerheid te beantwoorden, dient
eene studie der bestaande toestanden, en hoe deze in het leven zijn getreden, vooraf
te gaan. Maar niet het minst daarom stellen wij het geschrift van den heer Joustra
zoo hoog: het is een voorbeeld voor anderen, om van andere landstreken even
degelijke en in den goeden zin des woords populaire monografieën te vervaardigen,
waarmede aan het practisch bestuursbeleid groote diensten worden bewezen.
E.B.K.
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Astrid Ehrencron-Müller. Juffertjes in 't Groen. Geautoriseerde uitgave
uit het Deensch door G.P. Bakker. Amersfoort. Valkhoff en Co., (z.j.).
Dit is een recht verkwikkelijk boek. Niet zoozeer om het eenvoudige geschiedenisje,
dat daarin verteld wordt van de kleine Trine, het dochtertje van den ouden, steeds in
zijn boeken en werk verdiepten bibliothecaris, een meisje dat na haar bevestiging
zich volwassen voelt worden, door haar vader vrijwel geheel aan zichzelf wordt
overgelaten, gevaar loopt als al te vrij en dartel juffertje in 't groen haar vleugels te
zengen, maar dat gelukkig aan het eind een veilige schuilplaats vindt in de armen
van den beeldhouwer Adam, die zoo heel veel van haar houdt en haar zeker voor
alle gevaren behoeden zal... Niet om dat verhaaltje is dit zoo'n prettig te lezen boek.
Maar wel om alles, wat daar bijkomt. Vooreerst de schildering van Trine zelf en dan
die van haar omgeving; ook de figuren op het tweede plan zijn alle zoo raak en stevig
geteekend, dat ze dadelijk heelemaal ten voeten uit voor ons staan. En dan - dat
vooral - de kostelijke humor, waarmee de schrijfster leukweg en met groote
kwistigheid alles vertelt. Ik kan niet nalaten van dien humor hier enkele staaltjes
weer te geven; de lezer moge zelf oordeelen:
‘Van haar geboorte af had de kleine Catharine geleefd tusschen de boekenkasten,
die tot den zolder tegen de wanden stonden; haar eerste stappen had ze gewaagd,
zich steunend tegen de ruggen der boeken, als ze van de deur naar 's vaders stoel
strompelde. Dante's “Divina Comoedia” met Dou's schrikwekkende illustraties was
haar kinderbankje geweest, en haar melkbeker had ze weggezet op een overoud
exemplaar van Otto Horrebovs “Jezus en 't Verstand.” Dat liet haar alles onverschillig,
als de hoogte maar juist voor haar paste. Later, toen ze ontdekte dat vaders blauwe
potlooden mirakelstokjes waren, die zichtbare sporen achterlieten, zoowel op wit als
op reeds bedrukt papier, werkte zij zich met Dantes goddelijken bijstand op tot de
hoogste planken, trok naar hartelust er boeken uit, en bezorgde met haar blauwe
potlood de censuur van Aristofanes tot Anders Tiköb.’
Ziehier hoe de schrijfster de ouders teekent van Neeltje, Trine's hartsvriendin, die
buiten Kopenhagen in een bloemisterij wonen:
‘Neeltjes vader was een ernstige oude man, bijna even oud als Trines eigen vader.
Zijn handen riekten altijd naar rozen, ofschoon ze stijf en beenig waren om naar te
kijken, en altijd als
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hij in het hoekje zat te rusten bij de groote Bornholmer klok, hingen ze gevouwen
neer tusschen zijn knieën, alsof ze gedurig droomden van den grond!
Hij was een zwijger, hij geleek een grijze dorpskoster. Hij was zeker uit een
boerengeslacht gesproten, men kon 't hooren als hij een enkele maal lachte, dat hij
van menschen afstamde, die elken dag geen gelegenheid hadden te lachen.
Maar Neeltjes moeder was een klein, levendig, echt dametje, met een geel teint
en drie blauwzwarte vlechten, die met een fluweelen band in den nek opgehouden
werden. Zij sprak zeer veel en had de gewoonte, altijd degenen met wie ze sprak aan
te raken; b.v. de hand te grijpen of een haarlok op zijde te strijken, die natuurlijk juist
naar beneden hing. Zij wist het misschien niet dat ze dit deed, het kwam slechts,
doordat ze alles met zooveel vuur vertelde. Misschien kwam het doordat ze van
moeders zijde van Fransche afstamming was, of misschien doordat ze asthmatisch
was en haar stem geen kracht genoeg kon geven.
Ze zat bijna altijd diep weggedoken in een grooten leuningstoel bij het venster en
snoepte gedurig hoestpastilles of rookte asthmasigaretten om lucht te krijgen. Maar
elken avond, gedurende den geheelen zomer, ging ze nadat de bloemen besproeid
waren den tuin door aan haar mans arm. Dan wuifde ze zich koelte toe met een
vliertak en rook aan de rozen of sneed zich met een paarlemoeren mesje groote ruikers
van anjelieren of van de lage, blauwe lobelia's en ademde diep de vochtige tuinlucht
in.
En haar kloeke, oude, grijze man ging stevig gearmd met haar rond in zijn lage
laarzen met houten zolen, de eeuwige pijp in den mond, die altijd koud was omdat
hij ze vergat aan te steken ter wille van een crimson rambler, die van zijn spijker
gegleden was of van een stuk leeuwetand, dat tusschen de aardbeziën gekropen was.
Zijn handen en oogen waren altijd bezig, zelfs op deze wandelingen.
“Anders wordt het maar vergeten, Constance!” placht hij te te zeggen.’
Is dit geen aantrekkelijk genre-stukje? En luister nu nog even naar dit tafereeltje
(Trine is nu met haar vader buiten in een dorpje aan een fjord):
‘O, buiten te zijn op den tijd van den dag, dat de wereld nog het mooist was, en
niemand er naar keek! Ze moest elk oogenblik blijven staan, en de frissche
morgenlucht met wijd geopende neusgaten insnuiven; het gras, de fjord, de turfdamp
en de koffie-
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geur uit de open deuren, de amandellucht van den kersebloesem, en de straffe geur
van de berken op het kerkhof, die nog niet heelemaal ontloken waren. En uit de open
kerkdeur de lucht van stof en muizen, koude steenen en heel oud papier.
's Middags sliep alles in 't dorp, behalve de kinderen, hun stemmen klonken zoo
scherp, een tijd lang regeerden ze over alles. Ze trokken houten wagentjes, die als
muizen piepten door den zandweg, of ze schreiden op een steenen trap over een stuk
boterham dat met den besuikerden kant in het zand gevallen was.
En 's avonds, als de zon onderging, was er een brandgloed langs den geheelen
horizon, alsof de heele wereld buiten verbrandde en alleen het dorp Jyllinge overbleef.
Hoe rooder de hemel werd, hoe zwarter de huisjes leken, en hoe blauwer de fjord
aan den anderen kant spoelde tegen de visschersnetten. De molen stond boven op
den heuvel, als een geweldig kreupel insekt, dat te dicht bij den brand was gekropen.
Terwijl de broodlucht uit den lagen winkel golfde in den zwoelen avond.
En naarmate de zon zonk, scheen de fjord te stijgen, het gekabbel klonk zoo nabij,
alsof het over de lage muren gespoeld was, als goedmoedige dieren, die over dag
wegdwaalden, maar 's avonds vreedzaam naar huis terugkeerden en zich vast lieten
leggen.
't Was doodstil als de kerkklok zweeg, de laatste slag bleef nadreunen als het koken
van een zeeschelp in het oor...’
Voor deze lange aanhalingen den lezer verschooning te vragen, schijnt mij wel
even onnoodig als zijn aandacht te vestigen op de bijzondere eigenaardigheden van
dezen teekenachtigen stijl. Ik wou maar laten zien waarom dit werkelijk een
verkwikkelijk boek is.
H.S.
Doorgloeide Wolken. Gedichten van Alex. Gutteling. Met Levensbericht
door Albert Verwey. Amsterdam. W. Versluys, 1911.
De wijding van den Dood ligt over dezen bundel, dien de jonggestorven dichter vóór
hij heenging, uit nieuwe en oudere verzen heeft samengesteld als een oprecht
getuigenis van zijne liefde voor het leven, dat hij had gesmaakt met blijdschap en
dat hij met berusting vaarwel heeft gezegd. De wijding van den Dood, want afgezien
nog van de aarzeling die door dat heengaan zelf ons oordeel bevangt, verkrijgt deze
verzameling door het feit dat de jonge dichter haar bijkans stervend in de handen
zijner lezers legt een bijzonder karakter: zij wordt eene dichterlijke biographie, die
men
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aanvaardt als onveranderlijk, als niet bestemd voor kritische lectuur.
Toch ligt het zeker niet alleen aan dergelijke overwegingen - aandoening van
deernis over een zoo kort leven, aandoening van eerbied voor een zoo rustig gedragen
lijden - dat ons deze bundel zoo treft. Er zijn in dit boekje liederen die men niet kan
lezen zonder een zeer levendig gevoel van smart om het verlies, dat onze letterkunde
door Gutteling's vroegen dood heeft geleden. Ziehier een gedicht, dat al zijne kracht
tot ontroering zal bewaren, ook nadat de tijd het momenteel aandoenlijke dat er voor
ons thans in ligt zal hebben weggenomen.

Vrede (1)
De schrale teerheid van het pas ontloken loover
Doet mij niet smachten naar den vollen voorjaarsbloei:
Want snel - wee mij, hoe snel! - zijn lente en zomer over;
En naar zijn eigen dood reikt rustloos alle groei.
Ik vraag de zon niet meer, die gloeit bij 't nederzinken:
‘Hoe vele malen bloost gij nog mijn bleek gelaat?’
Maar ik verheng mij stil om haar hoog-heerlijk blinken,
Waar, serafijn, ze in gulden nis van wolken staat.
Mijn droomen drijven niet naar 't ver en lief verleden:
Liefde als een zeebloem aan het zilte strand ontwaakt;
Is er geen vreugd genoeg in het ontroerend heden,
Wanneer uw trouwe blik mijn peinzende oogen raakt?
Vraag niet naar morgen, niet naar gistren, en geen weemoed
Bevangt u, angst noch hoop, die foltraars allebei:
Geniet uw heil met gansch uw hart, en lijd in deemoed
En houd uw wankle ziel van ijdle zorgen vrij.

De geestesstemming, die in dit gedicht hare volkomenste uiting heeft gevonden,
doortrilt den ganschen bundel. Het is meer dan berusting, het is eene uit berusting
opgroeiende blijdschap, de blijdschap van den ernstigen denker die Smart en Vreugd
aanschouwend met oprechtheid van zich zelven kon getuigen:
Ik heb door 't klaar kristal der Eeuwigheid gekeken:
Toen stonden zij te zaam de arm om elkanders leest.

Zou de jonge dichter, toen hij zéér kort voor zijnen dood die beide dichtregels
neerschreef hebben geweten dat hij eene gedachte uitsprak die in den Phaedon van
Plato den aanvang vormt van Socrates' onsterfelijk Gesprek over den Dood?
K.K.
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P.C. Boutens. Carmina. Amsterdam. P.N. van Kampen en Zoon.
De geschiedenis eener titelkeuze is in de meeste gevallen voor den lezer van het boek
dat den gekozen naam zal dragen een geheim. Hierin is eenig voordeel gelegen, want
ook gissen brengt genot, en dikwijls helpt ons de naam van het kind, wanneer de
toelichting aan ons wordt overgelaten, om een karaktertrek van den vader op te
merken. Zoo iets is er voor mij gelegen in den titel van Boutens' nieuwsten bundel.
Onder de vele oorzaken van blijdschap en ontroerde instemming met welke ik pleeg
te luisteren naar de diepe, ernstige tonen van deze schoone poëzie staat er eene in
zeer nauw verband met dien titel Carmina. Het is mij, alsof Boutens met die titelkeuze
ongeveer heeft willen zeggen: ‘Lezer, het is niet omdat ik na mijne “Stemmen” en
mijne “Praeludiën” waarlijk geen anderen titel meer wist, dat ik deze verzen
“Carmina” noemde. Ook is daarvan niet de schoone dactylische val van het Latijnsche
woord de oorzaak. Maar het kwam mij voor dat ik door dezen titel eene schuld kon
betalen, en als met één woord belijden, hoe oneindig veel mijne kunst heeft te danken
aan de oud-klassieke, aan de Romeinsche en aan de Grieksche lyriek.’
Ik zeide het reeds, in den karaktertrek van Boutens' poëzie op welken ik hier doel
ligt slechts ééne der oorzaken van den machtigen indruk dien zijne lyrische kunst op
mij maakt; maar die karaktertrek hangt samen met de eigenschappen die ik het meest
in dezen dichter bewonder. Allereerst met zijne eerbiedige zorg voor de taal. Men
mag niet zeggen, dat Boutens van de oude dichters geleerd heeft zijne taal met zorg
te gebruiken: iemand behoeft toch geen Latijn of Grieksch te leeren om eerbied voor
zijn eigen Hollandsch te krijgen! Maar wel mag men zeggen dat Boutens het in de
oud-grieksche poëzie meer dan in eenig ander deel van zijne lectuur heeft ervaren,
hoezeer de hoogste en de meest onvergankelijke macht van ieder dichtwerk altijd
weer blijkt gelegen te zijn in die wonderbare harmonie van woordvorm, rhythme en
gedachte.
Daarom is de kunst van Boutens zelve in den goeden zin des woords klassiek. En
dat niet alleen wanneer hij - met een meesterschap van adaptatie dat slechts
deskundigen kunnen waardeeren - een klein fragment van Sappho in dichterlijk
napeinzen herschept en als motief kiest voor eene in sapphische strofen gedichte Ode
aan de dichteres zelve. Immers hier moet een Graecist
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misschien voorzichtig worden in zijne bewondering: het zou kunnen zijn dat ten
slotte zuiver modernistisch ontwikkelde lezers minder welbehagen vonden in deze
karakteristiek der fragmenten van Sappho, dan een ‘klassicus’ die naast de treffende
waardeering van Sappho's kunst de merkwaardig congeniale beeldspraak en de
zuivere lijnen van den reinen wèl verzorgden strofenbouw bewondert. Men hoore
dien aanhef:
Weinig losse parelen uit het halssnoer
Dofgestolde tranen van hel verlangen,
Van een kind van koningen, dat begraven
Werd in haar bruidsuur Enkle schelpen luid van het zuiver ruischen
Van de oneindige zee van uw dooden hartstocht,
Hier waar naar den dorst van het zanden hoogland
Nimmer de vloed stijgt -

en dan leze men in Boutens' bundel de gansche Ode, om te zien hoe uit de
aanschouwing van één klein fragmentje der Lesbische lyriek voor het oog van den
Nederlandschen dichter de visie wordt geboren van de Poëzie zelve.
Van de vrees dat klassicistische voorkeur mijne bewondering beheerscht, zal den
lezer die lectuur, maar vooral het voortlezen in den bundel bevrijden. Want wie deze
carmina leest, somtijds luid zooals de klaroentonen van des dichters hartstocht het
eischen, somtijds fluisterend naar den aard der zacht gesproken mijmering, die kan
niet anders dan opmerken dat van de vele gaven, waardoor de dichter ons voorgoed
aan zich heeft verbonden, geene zich regelmatiger en krachtiger heeft ontwikkeld
dan die op uitnemende heerschappij over woord en vorm berustende harmonie
tusschen aandoening, gedachte en vertolking waardoor echt-klassieke poëzie klassiek
is.
Het behoeft nauwlijks gezegd, dat ook in mijne bewondering voor de Carmina
afwisseling is, en dat de vertalingen - met name die van een van Sappho's meest
bekende liederen - mij eer belang inboezemen omdat zij mij een blik geven in de
werkplaats van een poëtischen woordkunstenaar dan omdat zij op zich zelve mij in
hooge mate boeien. Ook kan men over de vraag, wáar in de handen van een vaardig
poëet de kunst van het rijm gevaar loopt een klankenspel te worden, verschillend
oordeelen; zelfs met den dichter redetwisten over woordschepping en taalgebruik.
Maar
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over dit laatste redetwiste alleen wie ook bereid is zich te laten overtuigen. Zie hier
een heerlijk Nederlandsch morgenlied:

In de sluis.
Lief, ontwaak: de late sterren dooven
In den koelen morgenzucht,
En de leeuwrik uit onzichtbre hoven
Voer al door de lage lucht.
Met het binnenstuwend water rijden
We in de alomme klaart:
Al de teekenen der heemlen wijzen
Op een gunst'ge vaart.
Moedeloos als ballingen vernachten,
Meerden we in verlaten sluis Zie met welk ontwaken ons de goôn bedachten
Of wij sliepen bij hen thuis:
Zoovele andren met ons zijn hun gasten,
Makkers naar een ver verschiet:
Diep uit bosch van tuig en masten
Heft een jonge stem ons oude lied!
't Water zwijgt. Ik hoor de winden loopen
Buiten langs de vrije reê Aanstonds gaan de donkre deuren open
Op de morgenlichte zee.

Wat dunkt u? Hebt gij den moed, lezer, de ochtendvreugde door dit zuivere lied in
u gewekt zelf te verstoren door taalkundige twijfeling over het intransitieve dooven
of het adjectief alomme? Staan de grenzen zóó vast tusschen taalgevoel en taalpolitie?
Mij althans ontneemt noch de eene noch de andere afwijking van het geijkte gebruik
iets van mijn bewondering voor dit morgenlied, dat ik voornamelijk citeer om te
doen zien hoe ook in de eenvoudigste verzen de kunst van Boutens zich zelve gelijk
blijft.
K.K.
Leopoldo Bizio Gradenigo. Versi di V.e.R. Loveling, tradotte dal
Neerlandese. Venezia, 1912.
Beoordeeling van Italiaansche poëzie ligt buiten het gebied onzer leestafel. Toch
mag hier met een enkel woord worden melding gemaakt van de zeer bevallige hulde
door den Heer Gradenigo
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aan de dames Loveling gebracht, niet slechts omdat de Italiaansche dichter er
uitnemend in is geslaagd de eenvoudige poëzie der Gezusters te transponeeren in
den Italiaanschen toon zonder de naieveteit te doen schuil gaan, doch ook omdat
Italiaansche vertolking van Nederlandsche verzen een te zeldzaam feit is om het
stilzwijgend voorbij te gaan. Ik geloof dat menigeen, wien door den tijd de verzen
van Virginia en Rosalie wat ouderwetsch zijn gaan dunken, iets van het oude
welbehagen zal terug vinden wanneer hij ze hier mèt de vertaling herleest. Het
nationale verschil van toon, waardoor naast het Hollandsche origineel de vertaling
haar eigen karakter heeft, werkt eene waardeerende vergelijking in de hand, terwijl
het Italiaansche kleed aan de Hollandsche verzen een nieuwe bevalligheid geeft, vrij
van ongewenschte zwierigheid.
K.K.
J.B. Meerkerk. Conrad Busken Huet. Haarlem. Tjeenk Willink & Zn.,
1911.
Naar ik hoor is deze biographie, al is zij dan ook op den toon van lof gestemd, niet
naar den smaak der nadere vrienden van Huet. Ik zou dit kunnen begrijpen. De lof
is noch fijn, noch sympathiek. Over 't geheel ontstemt dit boek doordat de schrijver
ruim zoo veel zichzelf produceert als zijn held; hij geeft zijn eigen oordeel over alles
en nog wat ten beste en spaart ook bij gelegenheid Huet niet, b.v. waar hij kras
beweert dat Huet het noch in de theologie, noch in de politiek verder dan tot de
negatie heeft gebracht (p. 109). Wat ook ontstemt is, dat de overbekende
dubbelzinnige geschiedenissen aangaande de zending naar Indië, de geschillen in de
Gids nog eens omstandig worden behandeld, zonder nieuwe stof noch nieuwe
gezichtspunten. Over de eigenaardigheden van Huet als litterairkriticus spreekt de
schrijver hier en daar, maar een sprekend beeld of scherp oordeel zoekt men te
vergeefs. Als wij vergelijken met wat de Franschen van een dergelijke schets weten
te maken dan blijft deze wel zeer beneden peil.
l.S.
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Poldergeluk
Door J. Rietema.
Jaap Ipesz stond in den Mei-avond op den hoogen zeedijk, en keek glimlachend den
groenen polder in.
't Leven begon hem toe te lachen weer, nu 't gevoel van verlatenheid, dat in hem
geweest was den laatsten tijd, ging wegtrekken uit zijn binnenste. Machinaal had hij
geheel den winter zijn werk gedaan, doch den moed tot flink aanpakken had hij
gemist. Gedurende eenige dagen echter had hij al in zich terug voelen komen zijn
vroegeren levenslust, die lust tot werken met zich voerde, en hij was plannen gaan
maken voor 't opknappen van zijn woning.
Hard, hard van noode had ze 't, al jaren lang eigenlijk, maar 't was steeds erbij
gebleven, buiten Jaaps schuld wel, maar - daar was 't niet minder noodig om. In zijn
vader had, gedurende diens laatste levensjaren, het idee fixe gewoond dat hij straatarm
zou worden, en hij had zich daarom boos gemaakt, zoodra Jaap over timmeren of
schilderen was begonnen. Timmeren, zoowel als schilderen immers kostte geld, geld
dat hij, Geert Ipesz zou hebben moeten betalen!
Om den ouden man 't bestaan niet bitterder te maken dan noodig was, had Jaap
ten slotte dat onderwerp maar
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niet meer aangeroerd. 't Huis was sterk genoeg, redeneerde hij bij zichzelf, 't zou
geen nadeelige gevolgen van eenige verwaarloozing ondervinden.
Den vorigen herfst was de oude gestorven. Gaarne zou hij toen begonnen zijn, 't
ruwe jaargetijde ten spijt, maar haast dadelijk daarna was zijn moeder bedlegerig
geworden. Trouw had hij haar verzorgd, heel den winter, den eersten tijd alleen,
samen met zijn nicht Aukje in 't laatst, toen 't oudje zóó zwak werd, dat ze met alles
moest worden geholpen en Jaap thuis zou hebben moeten blijven van zijn werk, als
hij 't zonder hulp had willen afdoen. Nadat ze was gestorven, was Aukje teruggegaan
naar haar eigen huisje in 't dorp, en al werden de dagen al langer toen, zoodat hij best
wat had kunnen doen, 's avonds na afloop van zijn werk, hij had niet ertoe kunnen
besluiten.
Overdag, als hij samen met zijn makkers op 't land of in de schuur werkte, hadden
zijn gedachten hem niet gehinderd, maar machteloos hadden ze hem gemaakt, telkens
zoodra hij terug kwam in zijn woning, de eenige in heel den polder, die nu hem alléén
tot verblijf diende.
Hem alleen!
't Had hem moeite gekost eraan te wennen, dat ze weg waren voor altijd, zijn vader
en zijn moeder beide, met wie hij bijna dertig jaar lang in den eenzamen polder zijn
gelukkig bestaan had gevoerd.
Maar zijn Geesje had hem geholpen, de laatste dagen, zich ermee vertrouwd te
maken. Heel den winter bijna had hij haar niet gesproken, daar ze diende in Westrum,
ruim twee uren ver van Meersum, haar eigen dorp af, en op bijna drie uur afstand
van Jaaps woning. Maar ze was nu thuis, een week lang al, en elken dag sinds ze
terug was, had Jaap haar gezien en gesproken, had hij zijn ziel gelaafd met 't frissche,
pittige, dat uit heel haar wezen in hem overging.
Dien morgen, na kerktijd, had hij haar bezocht weer, en wat háár betrof, konden
ze over drie weken gaan trouwen, had ze gezegd. Met haar uitzet was ze bijna klaar,
en ze zag wel kans om in twee weken zijn woning
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nwendig zoo'n goede beurt te geven, dat ze er knap genoeg uitzag om een jong paar
te herbergen.
‘Nou, den begun ik mörn ook op slag1), 't zel van boeten net zoo kant2) wezen as
van binnen,’ had Jaap gezegd.
Licht van hart was hij tegen den avond uit 't dorp teruggegaan naar zijn woning,
die hem niet eenzaam meer leek, nu hij wist wannéér zijn Geesje daar zou wonen
met hem, glimlachend stond hij nu, vóór hij ter ruste ging, op den dijk, en
toekomstidealen vormden zich in zijn hoofd, vulden zijn hart.
***
Nog eer den volgenden morgen de zon in 't oostnoordoosten uit de zee was gerezen,
stond Jaap in zijn boezeroen de voegen in den voormuur van zijn huis uit te bikken.
Als een slaaf zwoegde hij, tot hij zijn hangklok vijf hoorde slaan, ging in huis dan
om zijn ontbijt van louter zwart brood, gesmeerd met schapenboter te gebruiken.
Onbegrijpelijk snel volgden de brokken die in zijn mond verdwenen elkaar op, en
nog eer een kwartier verstreken was, smeet hij de vale resten van wat eens zijn
zondagsche pet geweest was, luk raak op zijn schedel en verliet fluitende zijn woning,
om op de boerderij zijn dagtaak te beginnen.
Levenskracht en levenslust spraken weer uit zijn geheele voorkomen, zooals hij
daar, vlot stappend op de maat van zijn eigen gefluit, den polderweg afliep.
Opgewekt was hij weer als vóór den laatsten winter, waarin voor 't eerst hij kennis
had gemaakt met moeilijke levensomstandigheden. Daarvóór had hij nooit iets gekend
wat den naam zorg mocht dragen. Geboren in den polder als een gezonde loot van
een krachtig geslacht, was hij even taai als sterk geworden door de stevige boerenkost,
die zijn moeder dagelijks voor hem opschepte en de pittige lucht, die de zeewinden
meevoerden uit het wad.
Was zijn leven kalm, zonder emoties heengegleden

1) Dadelijk.
2) Netjes.
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tot nu toe, een zaligheid zou zijn bestaan worden voortaan, wijl spoedig al zijn Geesje
bij hem kwam wonen in den polder.
De gedachte aan die zoete toekomst was het, die hem er toe bracht zijn vroolijksten
deun uit de toegespitste lippen te persen en de wetenschap dat hij een week van zware
inspanning voor den boeg had, was niet in staat om ook maar den minsten
déprimeerenden invloed op zijn humeur te oefenen.
't Zou anders wel ploeteren worden: April en Mei hadden beide veel warmte
gebracht, zoodat het gras snel gegroeid was. De boer had hem 's Zaterdagsavonds
daarom opgedragen om met maaien te beginnen, dien morgen. En om dan na zoo'n
langen dag van inspannend veldwerk 's avonds tot 't geheel donker was op te blijven
en 's morgens de zon weer vóór te zijn om te bikken, te voegen en te boenen aan een
viertal verwaarloosde muren, 't was geen kinderwerk.
Doch moedig begon hij aan te pakken en toen de week ten einde liep had hij bijna
gedaan wat hij zich had opgelegd: zijn muren had hij helderrood geboend en met
witte specie gevoegd, zoodat ze weer, als jaren geleden, aan appelbloesem deden
denken, en alleen 't schilderen van de kozijnen en de blinden bleef nog over.
Dat stelde hij maar uit tot 's Zondagsmorgens. Zijn geheelen Zaterdagavond
verpraatte hij bij Geesje en blij met de belofte dat ze 's Maandags in de vroegte al
zou komen om aan den schoonmaak binnenshuis te beginnen - een belofte die stevig
bezegeld was, alléén thuis had hij haar gevonden! - keerde hij tegen donker in
gezelschap van twee potten verf weer naar zijn woning terug. Hij borg de potten in
't achterhuis en kwam weer naar buiten om, voor hij ter ruste ging, nog even den dijk
te beklimmen en in zee te kijken.
Een paar schapen, die rustig lagen te herkauwen, midden op den groenen dijkweg,
sprongen op toen hij dicht bij hen was en renden, de ooren plat op den schedel, de
koppen naar achter gedrukt, voor hem aan naar boven
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en verdwenen aan de buitenzijde van den dijk. Hun kameraden, die daar beneden
rustig, op geen stoornis bedacht, ook met ernstig gekauw aan hun verteringsproces
bezig waren, schrikten eveneens op en vluchtten snel huppelend naar buiten. Jaap
zag hun lichte omtrekken tegen den donkeren kwelder vervagen, toen hij op de
dijkkruin kwam, hoorde het tikkend trappelen van hun hoornige hoeven tegen den
harden bodem. Geen enkel ander geluid trof zijn oor. Dagen lang al was het windstil
geweest. Plichtmatig was wel om de twaalf uur de vloed gekomen, maar
tegengehouden noch voortgedreven door het minste zuchtje wind, had telkens het
water, als ware 't een dik vloeibare massa, traag kruipende zich verspreid over de
uitgestrekte slikmassa 't verst van den dijk af, had het zacht murmelend de greppels
gevuld, die in den kwelder gegraven waren.
Geheel stom had die lange rust de zee gemaakt, die toch zoo'n woelige, luidruchtige
natuur had anders; die, als de Noordwester haar nazat, haar zware golven zoo dof
ruischend kon drijven over den kwelder en bulderend verschuimen tegen den dijk;
die, als niet langer de wind haar hielp voor 't spelen van haar woest spel, zoo dof kon
liggen grommen, halfweg Schiermonnikoog.
Dát was de zee waarvan Jaap hield, die hem sterkte als hij op rustdagen er naar
lag te kijken, zijn lichaam uitgestrekt tegen de binnenflank van den dijk, zijn hoofd
uitstekend boven de kruin; die hem tot opletten noodzaakte, wijl ze 't vee bedreigde
dat aan zijn zorgen was toevertrouwd; die hem voorzag van 't badwater, waarin hij
zijn krachtig lichaam reinigde en hardde.
Maar 't land had hij aan die trage zee, die nu al in geen twee weken tijds ook maar
een enkelen keer zóóveel water had meegebracht, dat hij zich behoorlijk had kunnen
verfrisschen. Zoo graag had hij anders nog even een bad genomen daar buiten. 't
Zware werken, de geheele week door, had hem wat stram gemaakt, zoo'n half uur
ploeteren in flink over hem heen bruisende golven, een kwartiertje rennen daarna
over de dijkkruin, zou hem goed
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gedaan hebben. Maar 't zou niet lukken, begreep hij wel. De vloed moest op 't hoogst
zijn ongeveer en nochtans hadden de schapen, die voor hem gevlucht waren, aan de
buitengrens van 't begroeide deel van den kwelder, zich weer neer kunnen leggen.
Géén bad nemen of zich met 't ondiepe wed tevreden stellen, was 't eenige wat
hem overbleef. Hij koos het laatste maar, daalde weer in den polder af en ging naar
den zuidkant van 't wed, wijl daar de boorden geheel waren begroeid. Overal elders,
waar ze minder steil waren, had 't vee dat er zich kwam laven, alle plantenleven
gedood.
Hij ontdeed zich van 't weinige dat hij droeg, ging hurken aan den kant om zijn
armen en zijn borst te beplonsen, voor hij te water ging. Dan richtte hij zich op weer,
voegde boven 't hoofd de handen samen en schoot, 't lichaam geheel gestrekt, in
schuine richting onder de oppervlakte. Proestend kwam hij weer boven, roeide met
forsche slagen naar den overkant, wierp zich op den rug en kwam, geruischloos bijna,
terugdrijven tot waar zijn kleeren lagen.
Lekker opgefrischt toch, al was 't dan geen zeewater dat hem ten dienste gestaan
had, sprong hij op den wal, streek met de vlakke hand zoo goed mogelijk de druppels
weg, die nog kleefden aan armen, beenen en romp, en ging dan draven tot halfweg
den ouden dijk, om geheel droog en warm te worden weer. Hijgend kwam hij bij
zijn kleeren terug, trok de stukken aan die zijn nachttoilet plachten uit te maken, en
ging naar huis.
***
Bijna in 't zuidoosten stond de zon al, toen hij Zondagsmorgens buiten kwam.
Zijn vermoeid lichaam had hem parten gespeeld: hij had drie uren langer geslapen
dan zijn plan was geweest. Maar haast had hij nog niet: zijn kerkbeurt gaf hij er tóch
aan, zoodat hij den geheelen Zondag vóór zich had en met 't schilderen van de deuren
en kozijnen in ieder geval gemakkelijk klaar kon komen.
Hij liep den dijk op, toefde daar een poosje, en slen-
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terde weer naar beneden. 't Werk dat hem wachtte had niets aantrekkelijks voor hem,
maar 't moest tóch gebeuren en hoe langer hij treuzelde, hoe later hij 't af zou hebben.
Hij besloot daarom eindelijk om maar flink aan te pakken en haalde zijn potten verf
naar buiten. Dan begon hij met wit de kozijnen, met groen de blinden, met een
mengsel van beide zijn gezicht te bewerken, waarvan hij met een besmeurde hand
telkens de zweetdruppels afveegde.
‘Mien laive deugd jong, huifs1) die zulf nait opknappen heur, bis2) mie mooi genôg,’
schertste Geesje toen zij, terwijl Jaap juist met grooten ijver aan zijn laatste vlak
bezig was, om den hoek van 't huis kwam stappen.
Jaap keek verrast op, hij had haar niet verwacht. 's Maandagsmorgens zou zij
komen, hadden ze afgesproken en nu was 't eerst Zondagmiddag.
‘O, 'k dochte gusteroavond anners dat 's mie nait meer lieden môgs, doarom heb
'k miezulf ook maar goud opsierd,’ kaatste hij terug, naproevend nog 't genot, dat hij
den vorigen avond had gesmaakt.
Jaren was 't al geleden sinds ze voor den eersten keer samen waren uit geweest en
nooit had na dien dag Jaap een ander meisje meer gevraagd, nooit meer had Geesje
naar een anderen jongen gekeken. Jaap was het geweest en Jaap alleen maar, voor
wien steeds inniger ze was gaan gevoelen, die steeds haar onmisbaarder was
geworden. Maar naarmate ze in zich had voelen groeien de neiging om van hem en
bij hem te zijn, altijd en overal, naarmate ze mooier en verkwikkender over hem was
gaan denken zoolang ze waren gescheiden, was ze stroever tegen hem geworden
terwijl ze bijeen waren.
Veel moeite had 't haar gekost om tegenover hem zich steeds ongenaakbaarder te
betoonen, niet alleen wijl ze hem niet gaf waarop zij vond dat hij recht had, maar
ook, maar vooral, wijl 't verlangen om hem geheel te behooren, steeds sterker werd
in haar. Hard was 't haar gevallen indertijd om te gaan dienen in Westrum, zóó ver

1) Jij behoeft.
2) Jij bent.
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weg dat ze maar een enkelen keer Jaap kon zien, maar verheugd had ze zich toch
ook daarover. De heftige strijd toch die tusschen den vasten wil om zich te
beheerschen en de sterke neiging om aan Jaap te behooren in haar gestreden werd,
zoo dikwijls hij haar bezocht, was haar gaan drukken, te zwaarder wijl ze haar wil
voelde verslappen, naarmate ze hem beter leerde kennen. Als ze in Meersum gebleven
was toen, zou dat andere dat in haar woelde, haar toch zoo sterken wil, die haar anders
steeds deed volvoeren wat ze zich voornam, geheel onder de knie gekregen en bruusk
zich op den voorgrond geplaatst hebben. Ze zou geen weerstand meer hebben kunnen
bieden aan 't sterke drijven der natuur en met vreugde zou Jaap zeker 't verdwijnen
van haar stroefheid hebben gezien, zou hij zijn gaan genieten van 't mooie, dat nieuw
was voor hem.
Want wel had hij het stroeve en ongenaakbare, dat over haar gekomen was, kort
nadat ze elkaar hadden leeren kennen, met een glimlach leeren verdragen. Begrepen
had hij 't niet waaruit het ontstond en als hij navraag er naar had gedaan, was hij
steeds met een ‘dat wait ik zulf nait, 'k ken er niks aan doun,’ afgescheept. Het laatste
drietal jaren had hij zich daarom niet meer in 't oplossen ervan verdiept, maar in zoete
herinnering aan haar aanhankelijkheid, de eerste keeren toen ze samen waren
uitgeweest, zich getroost met een berustend ‘'t zel wel weer anders worden’.
En nu wás 't anders geworden!
Geesje, sinds ze thuis was uit Westrum, met het vooruitzicht om spoedig bij Jaap
in den polder te wonen, had niet meer noodig gevonden te pogen om haar innige
genegenheid met den ruwen mantel van ongenaakbaarheid te omhullen en den vorigen
avond, toen Jaap voor 't eerst sinds ze terug was, alleen was geweest met haar, had
ze zonder de minste terughoudendheid hem en zichzelf verkwikt, met iets uit den
rijken voorraad aanhankelijkheid, die ze langen tijd onaangeroerd in haar hart had
bewaard.
Den eersten keer toen ze samen uit waren geweest,
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was uit haar liefkoozingen iets zwoels in hem overgegaan, iets dat hem kalm, zonder
hunkeren, deed uitzien naar een volgenden keer.
Doch den vorigen avond, toen zij had opgewekt wat hij had leeren onderdrukken
de laatste jaren, hadden haar uitingen hem een gevoel van zaligheid gegeven en in
hem een heftig verlangen gestookt om opnieuw te genieten van haar frissche, pittige
bekoorlijkheid.
Voor 's Maandagsmorgens had hij haar niet verwacht en nu - daar stond ze, stralend
van geluk, wijl na dat zalige uur den vorigen avond, 't leven haar zoo lokkend tegen
lachte.
Jaap keek naar haar onder 't werken door, doch zijn verfkwast liet hij niet in den
steek. Zij had hem zoo lange jaren op een afstand gehouden, hij legde zich op om 't
haar ook eens te doen, al had hij zijn volle zelfbeheersching noodig om niet haar
tegemoet te snellen en haar, zijn groen-met-witte handen ten spijt, te nemen in zijn
sterke armen en mee te dragen over den dijk heen naar den kwelder, waar 't zoo zalig
zou zijn naast haar rond te stappen, zijn arm om haar heen, zijn hoofd vlak bij het
hare. Hij draaide haar zijn rug toe om niet door 't gezicht op haar forsche, gevulde
gestalte en haar oogen die zoo lokkend konden glinsteren, van zijn voornemen te
worden afgebracht. IJverig ging hij door met verven, zóó ijverig zelfs, dat hij zijn
kwast veel dieper indoopte dan noodig was, zoodat steeds groener nog zijn handen
werden, de steel der kwast daarin ging glibberen, hem ontsnapte en op den grond
viel, na onderweg zijn broek en zijn rechterklomp nog iets van den overvloed die er
omheen gekleefd was, te hebben meegedeeld.
Geesje, wetend wat 't hem kosten moest haar aan zichzelf over te laten, nu zij uit
eigen beweging hem kwam bezoeken, begrijpend wat het was dat hem dreef om te
doen als hij deed, was tegen den muur gaan leunen zoodra hij haar den rug toe keerde.
Zij was al zoo ver gegaan nu, 't laatste eindje moest hij haar tegemoet komen, vond
ze. Maar Jaap streek door met een ijver, als was het
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de eerste plank in plaats van de laatste waaraan hij bezig was, met een aandacht als
was het een kunstig samenstel van lijnen dat hij voort moest brengen. Geesje werd
het wachten beu, Geesje begon te begrijpen dat hij van haar vergde om zelve ook de
láátste stappen te doen en dáártoe besluiten kon ze nog niet. Maar - gelijk had hij
eigenlijk. Hij was zoolang op een afstand gehouden door haar, dat hij nu op een
afstand blééf lag op zijn weg. En ook - ze was gekomen omdat ze weer wilde genieten
van den gloed die in hem brandde voor haar, waarom zou ze nog langer zich dat
genot ontzeggen.
‘'k Zôl hom moar lêggen loaten jong, kêns1) hom toch nait meer vast hollen’, spotte
ze, toen ze den kwast hem zag ontsnappen.
‘Lêggen loaten? 'k Heb hom d'r hên gooid wicht, 'k ben kloar mit mien waark’.
‘O, den bis nou aan mie tou?’
‘'k Ben altied aan die tou, moar begunnen deur 'k nait, hês2) mie lêste poar joar zoo
voak vertêld dat 'k mie bedoard hollen môs’.
‘Dat zel ik die loater wel es vertêllen hou dat kwam moar zel ik nou es begunnen?’
‘Ja, gerust moar’.
‘Moar 't wordt 'n spul jong - 'k heb mien beste klaid aan en d'r is moar ain steeke
aan die, doar 'k bie ken zunner dat 'k vol vaarf koom’.
‘Nou, goa doar den moar bie - 'k zel mie domt3) vôt haildaal schier4) moaken’.
‘Joa, moar den môs5) doun wat ik zêg - eerst hannen op rûg’.
Jaap strekte zijn armen naar achter en kruiste ze op den rug.
‘Zoo, nou kop naar veuren’.

1)
2)
3)
4)
5)

Je kunt.
Je hebt.
Straks.
Netjes.
Moet je.
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Jaap boog zijn bovenlichaam en rekte den hals zoo ver mogelijk uit.
‘Zoo, en nou stil stoan blieven en mie geworden loaten’.
Ze kwam naar hem toe, nàm zijn wangen tusschen haar handen en drukte die, dat
zijn mond naar voren kwam. Haar eigen frisschen mond plaatste ze tegen zijn lippen
en kuste hem, kuste hem nog eens en nog eens. 't Gevoel van zaligheid dat hem
doortrok maakte Jaap verlangend naar meer, 't verlangen deed zijn armen
ontstrengelen, hij vergat de verf, waarmee ze waren besmeerd en zou ze om haar
heen geslagen hebben als zij niet met een ‘bis1) nait wies jong’, hem plotseling had
in den steek gelaten en was achteruit gesprongen. 't Ging fel in hem opvlammen, 't
verlangen om haar in zijn armen te nemen. Hij liep op haar toe, doch plotseling
keerde ze zich om en ging loopen wat ze kon, den dijkweg op. Hij holde haar na,
haalde haar weldra in en zou, zijn geschilderde handen ten spijt, haar hebben omvat,
als niet de inspanning van 't harde loopen 't vuur dat in hem was gaan branden een
weinig had doen luwen. Nu rende hij haar voorbij, keerde zich dan om en plaatste
zich voor haar, wijdbeens, met open armen. Hijgend bleef zij staan, een lach om den
mond.
‘Ik ken nait langer heur, 'k geef mie over’, zei ze.
‘'k Wil die vôt nait hemmen, 't zôl mie begrooten van dien beste klaid, ik krieg
kosten veur 'n neie op mien dak’, schertste hij.
‘Nou, wais2) wat, knap doe die maar gauw op, den goa ik zoo laank boven op diek
zitten’.
‘Goud wicht, 'k zel die d'r hên brengen, en as 'k kloar ben zel ik die hoalen, moar
wacht even’.
In eenige groote sprongen holde hij de helling af, ging zijn schuurdeur binnen en
kwam dra daaruit terug, een paar balen in de hand.
‘Mout ik dei om hemmen jong, bis baang dat 'k kolle vatten zel’, riep ze hem
tegemoet.
‘Nee, den zôl ik wel 'n deken hoald hemmen, dat zôl

1) Ben je.
2) Weet je.
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die mooier lieken en den haren schoapen ook nog es lachen kend’.
‘Nou, wat wôlt er den mit?’
‘Doe zôlt er op zitten - 'k ben baang dat 't gras gruin òflet en den zôl ik er vanzulf
schuld van kriegen’.
Hij spreidde vier balen op elkaar, zij liet zich erop neer, 't gezicht naar de zee
gekeerd.
‘Zits1) zoo noar dien zin?’
‘Joa, en 'k heb 'n mooi oetzicht ook, moar 'k keek toch laiver noar die - tou, goa
nog even veur mie op kneien zitten.’
‘En den hannen vast weer op rûg?’
‘Joa, vanzulf.’
‘Nee heur, dat 's moar haalf waark, 'k wil ze om die tou hemmen, mit 'n haalf uur
ben 'k d'r weer.’
Hij liet haar achter, een glimlach om den mond, een gevoel van zaligheid in de
borst. 't Zou goed worden en goed blijven tusschen Jaap en haar merkte ze, nu voor
't eerst weer sinds langen tijd, ze hem gezien had zooals hij inderdaad was. In hem
leefde nog onverzwakt die gezonde levenslust, dien ze vroeger in hem gekend had,
doch die in haar tegenwoordigheid niet tot uiting was gekomen, de laatste jaren.
Maar nu, sinds zij zich was gaan geven, zooals ze lang geleden al gaarne had gedaan,
nu had ze dien Jaap weer gezien, dien ze als kind eerst, als jongen later, gekend had,
uit wien forsch en verkwikkend met een helderen lach of een schertsend woord,
pittige levensdurf opbruiste. 't Deed haar, die gezond en sterk was, maar die in zich
neigingen tot zwaarmoedigheid aanwezig wist, zoo goed dat te hebben ontdekt. Als
hij niet meer de Jaap van vroeger geworden was, als dat stugge, afgetrokkene, dat
over hem geweest was de laatste jaren, telkens als hij haar bezocht, in hem geworteld
was en het montere, pittige had verdrongen, zou zij met angst voor de toekomst zich
in de eenzaamheid van den polder zijn gaan vestigen. Nu, nu zij gevoelde dat haar
neiging tot melancholie zich geheel zou gaan oplossen in den vroolijken

1) Zit je.
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lach waarmee hij over de bezwaren die 't leven bracht, heen zou stappen, nu leek 't
haar een zaligheid daar in de eenzaamheid haar dagen te slijten, zorgende voor hem,
genietende van hem en met hem.
Gelukkig dat de dag waarop ze zouden trouwen al zoo na in 't verschiet lag - over
drie weken al zou ze Jaap steeds in haar nabijheid hebben, zou ze voor hem zorgen
altijd, op de wijze zooals haar hart, dat zoo warm en zoo eerlijk voor hem klopte,
haar ingaf. En nu ook al, dit drietal weken dat hen nog van den huwelijksdag scheidde,
nu ze 't aandurfde hem te toonen hoe ze inderdaad aan hem hing, zou ze hem doen
genieten van haar, zooals ze was op haar best, zooals ze gevoelde te zullen blijven
als hij al zijn levenskracht tot haar deed uitgaan.
‘Wat bleefs ja laank vôt jong,’ pruttelde ze, toen hij na een uur bijna, met kalmen
pas den dijkweg op kwam loopen.
‘Ja, wais1) nait haalf wat waark dat 'k had heb om schoon te worden - 't het mie
oast 'n kaan petrolie en 'n vlês vol taarpentien 'kost’.
‘Nou, 't is ook wonner mooi worden - glims2) d'r verachtig van’.
‘Och wicht, dat 's van pelzaier dat 'k die nou aanpakken ken - koom moar gaws
bie mie’.
Hij bukte zich om haar op te beuren, doch zij sloeg haar handen om zijn hals en
trok hem naar zich toe. In zalig makende omhelzing zaten ze dra naast elkaar op de
dijkkruin. Verwonderd ging aan den dijkvoet een schaap dat op den kwelder thuis
hoorde, staan kijken naar dat zonderlinge menschengedoe. Anderen, verdreven door
den opkomenden vloed, voegden zich bij hem en allen stonden ze vol aandacht, de
halzen uitgerekt, de groote oogen wijd open.
‘Nou môs3) es kieken wicht’, zei Jaap toen hij 't verwonderde gezelschap opmerkte.

1) Je weet.
2) Je glimt.
3) Moet je.
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‘Och jong, wat zôl dat’.
‘Dei willen 't ofkieken vanzulf en den mörn net zoo doun - dat zellen ze nait van
ons leeren heur, wie goan vôt.’
Hij richtte zich op en beurde haar naast zich. Hand in hand slenterden ze in den
vallenden avond den dijkweg af, den polder in. Drie volle uren hadden ze noodig
voor den afstand van minder dan een uur, die Jaaps woning scheidde van het dorp.
Maar de weg dien ze gingen was ook zoo eenzaam!
***
De morgenzon was Jaap vóór op zijn trouwdag. Meestal was ze nog achter den
dijk als hij buiten kwam 's morgens, maar naar zijn werk ging hij toch niet, hij had
't er daarom van genomen en was blijven doorslapen tot 't gesnater van zijn eenden,
die niet begrepen waarom ze niet, als steeds 's morgens in de vroegte, hun voer
kregen, hem had gewekt.
‘Hè, dat overkomt mie toch nooit op warreldoagen1), dat doe mie oetlachen kêns’,
zei hij, buiten getreden, tegen de zon die door 't Oosten heen was al en zijn frissche
woning bescheen. Met haar helderroode muren, haar witte kozijnen en groene blinden
lag ze als een idylle in den polder, die weer geheel groen was, nu de blauwe
vlasklokjes en de gele koolzaadkelkjes vervangen waren door donker gekleurde
zaaddoosjes en lichter getinte hauwtjes. Elken avond als hij thuis kwam van de
boerderij en, dadelijk als hij den ouden dijk was afgedaald, haar in 't gezicht kreeg,
had ze Jaap opnieuw prettig gestemd. Ze was weer zijn oude ‘Albatros’, zooals hij
ze vroeger gekend had, toen ze vast om de twee jaar in een nieuw helder kleed
gestoken werd. Haar naambord, 't zelfde nog dat zijn grootvader, die 't huis bouwde,
op den kwelder gevonden en boven de voordeur gespijkerd had, schitterde boven 't
frissche kozijn, nu de schilder op 't dorp de uitgesneden krulletters had uitgekrabd
en opnieuw verguld. Hijzelf had dat niet aangedurfd, dat gepeuter met een penseel
in die krullen, die in fijne lijntjes eindigden. En blij was hij ook

1) Werkdagen.
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geweest, dat hij er niet aan begonnen was. Nu had het hem telkens voldaan en beter
voldaan, naarmate hij het dichter naderde. Elken avond, bij 't hek dat zijn erf van den
polderweg scheidde, was hij een poosje blijven staan kijken, nadat het weer was
opgehangen. Een glimlach om de lippen, was hij doorgestapt als hij zich door 't
vriendelijke dat hem uit den gevel tegen blonk geheel had verkwikt, doorgestapt tot
in zijn achterhuis. Verder was hij niet meer gekomen, sinds in 't woonvertrek Geesje
alles zoo degelijk onder handen had genomen. 't Was midden in den zomer, een paar
bossen stroo, een kussen en een deken had hij daarom op den zolder gebracht en die
had hem tot slaapvertrek gediend. In zijn achterhuis had hij overigens gewoond, maar
vandaag zou hij Geesje bij zich in den polder gaan halen, tot een paradijs zou die
gewijd worden door haar komst op Albatros.
Droomerig stond hij voor de oostelijke zijdeur in de warme zon; 't gesnater dat
hem gewekt had klonk, vlak in zijn nabijheid nu, nog onverzwakt voort, maar 't ging
geheel aan hem voorbij. Hij, die altijd helder en wakker was anders, werd geheel
gedragen door de zaligheden die hem wachtten, die in zoo'n na verschiet lagen nu.
't Gesnater om hem heen kwekte steeds dringender, de uitgerekte halzen werden
steeds steiler omhoog gestoken, een oude woerd, begrijpende dat zijn schor gekwaak
tóch geen effect had, waar 't geheel werd overstemd door de veel helderder klanken
die zijn dames voortbrachten, nam zijn broekspijp tusschen de platte nebben en begon
daaraan te plukken. Gelukkig, dat hielp - Jaap keek naar beneden en, lachend om
zijn totale afwezigheid, ging hij met een ‘joa jonges, 'k zel joe nait vergeten heur,’
op de schuurdeur af, kwakend gevolgd door 't waggelende troepje, waarbij een
twintigtal kippen zich aansloten, die als de eenden thuis waren, zich altijd met tweede
rangsplaatsen tevreden moesten stellen. Aan de schuurdeur draaide Jaap zich om,
maaide met zijn klomp een viertal van zijn escorte op zij en kreeg in de daardoor
ontstane verwarring even den tijd om ongehinderd binnen te gaan en den toegang
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weer af te sluiten. Teleurgesteld bleef de heele troep staan kijken tegen de groene
deur, waarachter hun baas verdwenen was, verlangend gekwetter klonk weer op
zoodra hij terugkwam, zijn pet boordevol voer in de hand. Hij ging staan fluiten om
't vijftal kippen dat nog bleek te mankeeren, mee aan 't ontbijt te noodigen. Op de
eerste schelle klanken die hij voortbracht al, vertoonden ze zich op den dijk waarachter
ze op wormen en kevers hadden loopen azen en kwamen fladderend aangedraafd
zoodra ze zagen waarvoor ze werden geroepen. Met breeden armzwaai ging Jaap
toen de korrels bij handenvol ver in 't rond spreiden, opdat ze niet te dicht naast elkaar
zouden vallen, waardoor de eenden met het geschep van hunne platte snavels het
grootste deel naar binnen konden werken. Zijn pet schudde hij uit toen zijn hand op
den bodem geen korrels meer vond, ze verhuisde weer naar zijn schedel; tusschen
zijn gevogelte door ging hij naar den dijkweg dan en liep naar boven om te zien of
op den kwelder iets gaande was, waaraan hij te pas behoorde te komen.
Bijna geregeld elken morgen deed hij dat onderzoek, alleen gedurende de dagen,
toen hij zijn huis bezig was op te knappen, had hij 't een paar keer verzuimd en juist
toen was er een lam in een slikgeul verdwaald en had twee dagen lang hulpeloos er
gelegen. 't Had 't leven er gelukkig niet bij ingeboet, doordat er dien tijd toevallig
geen enkele hooge vloed was geweest. Daardoor was de les Jaap niet duur te staan
gekomen. Maar ze was er niet minder vruchtbaar om geweest: plechtig had hij zichzelf
beloofd om nooit meer, wat er ook te doen was, nog maar een enkelen keer over te
slaan, en daarom ging hij zelfs nu, den dag van zijn huwelijk. Van de kruin af ging
hij aan 't tellen van de schapen en lammeren, die over de geheele breedte van 't
kwelderstuk dat zijn boer behoorde, verspreid liepen. Allen waren ze aanwezig en
liepen ze rustig te grazen - wat hen betrof kon hij daarom gerust van huis gaan.
Eenigszins het bovenlichaam naar voren gebogen, ging hij nu staan om met zijn blik,
die jaren lang geoefend was in 't zien op groote afstanden en in 't
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nauwkeurig opnemen van alles wat onder 't bereik ervan viel, den kwelder verder af
te speuren. Niets bijzonders merkte hij op, noch op 't donkergroene hooge deel, noch
op de slikmassa die, schitterend in de zon, zich daarachter uitstrekte. Even gaf hij
zich nog den tijd daarboven om zich te verkwikken aan de poëzie, die fluisterde uit
het pretentielooze panorama achter den dijk. 't Gebeurde maar zelden, dat daaruit
iets naar hem overging. Niemand had hem ooit het genot leeren voelen, van het bloote
kijken naar de verrassingen die het eenvoudig en schaars gestoffeerde wad bood.
Maar nu, nu er iets zwoels over hem en in hem was, was 't hem een weldadige
aandoening, zijn blikken te laten gaan over den vrede die daar lag, zoover zijn gezicht
reikte. 't Maakte zijn stemming nog loomer, 't riep een glimlach te voorschijn om
zijn mond, een glimlach die er nog speelde nadat hij zich had omgekeerd en den
dijkweg afslenterde om zich te gaan kleeden voor de plechtigheden en de
formaliteiten, die moesten plaats hebben, eer hij met zijn Geesje samen mocht wonen
op Albatros.
***
Dien zomer ook al, ofschoon Jaap van 's morgens vroeg tot tegen den avond
afwezig was, maar den daarop volgenden winter vooral, groeide de genegenheid, die
zij jaren lang voor elkaar hadden gevoeld, tot oprechte liefde, tot een liefde, die te
mooier was, waar 't vroegere leven van beiden geheel zuiver gehouden was van
daden, die den volmaakt eerlijken mensch niet zonder een gevoel van schaamte doen
terugdenken aan de oogenblikken waarin ze werden bedreven.
Jaap bleef thuis dien winter: op de boerderij was weinig te doen, daar met behulp
van stoomwerktuigen de dorsch was afgemaakt, en aan den dijk, waarin 's zomers
veel mollen hadden huis gehouden, was veel te herstellen. Boer Meiman belastte
hem met die bezigheden en stond hem toe zijn maaltijden in zijn woning te gebruiken.
't Gaf Geesje een gevoel van blijdschap, toen Jaap op een middag in 't laatst van
October met de boodschap thuis kwam. Sedert een drietal maanden al groeide in
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haar een nieuw leven, en gedurende de lange dagen dat zij alleen in haar huis, ja
geheel alleen in den polder geweest was, waren dikwijls buien van melancholie over
haar gekomen.
Doch zoodra ze Jaaps vroolijk gefluit hoorde, 's avonds als hij van zijn werk kwam,
trok alle zwaarmoedigheid die ze, hoe ze er ook naar streefde, niet vermocht te
onderdrukken gedurende zijn afwezigheid, weg uit haar binnenste, om plaats te
maken voor een gevoel van warm, hecht geluk.
En nu zou hij thuis blijven, heel den winter. Met zijn kwinkslagen zou hij haar
opmonteren, met zijn warme genegenheid zou hij haar verkwikken, en tegen den tijd
dat hij weer aan zijn bezigheden op 't veld of op de boerderij moest gaan, zou 't ook
gedurende zijn afwezigheid vol geluk blijven in haar, daar dan al de groote teenen
schommelwieg, waarin Jaap zelf niet alleen, maar ook zijn vader en diens broers en
zusters hun eerste levensdagen hadden doorgebracht, haren eersteling tot rustplaats
zou dienen.
In weldadigen vrede brachten ze met hun tweëen het eerste deel van den langen
winter door. 's Morgens, zoodra het licht genoeg was, ging Jaap, zijn spade over den
schouder, den dijk op, waar hij bleef werken tot den koffietijd. Tot twaalf uur werkte
hij opnieuw daarna, ging thuis eten dan, om vervolgens den geheelen middag weer
buiten door te brengen.
Geesje was overdag aan haar huishoudelijke bezigheden of, als die aan kant waren,
aan haar naaiwerk. Dikwijls ook ging ze een praatje maken met Jaap. Vroeger, vóór
hij zoo dicht in de buurt was en zij niemand tot aanspraak had, was telkens als 't haar
te eng werd alleen, haar zwaarmoedigheid als een last van louter lood over haar
getrokken en had haar gedrukt en angstig gemaakt. Elken keer had zij gevoeld hoe
die stemmingen, die geheel met haar samengroeiden dan, van nadeeligen invloed
moesten zijn op 't gemoedsleven van 't jonge wezen dat in haar wies, en te grooter
was daarom haar genot, nu ze dadelijk als er iets gedrukts over haar begon
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te komen, naar buiten kon loopen en door 't gezelschap van haar Jaap haar evenwicht
geheel terug vinden.
Tot Kerstmis bleef het zacht in de lucht, dadelijk daarna viel de vorst in met groote
strengheid, zoodat Jaap ten slotte genoodzaakt was met zijn bezigheden aan den dijk
op te houden. Tot Oudejaarsdag werkte hij nog door - elken dag na Kerstmis was de
bovenste korst wel hard geweest, zoodat hij geen zoden meer had kunnen steken,
doch met 't wegspitten van de molshoopen die langs de helling opgeworpen lagen,
had hij een vijftal dagen zoek gebracht. Hij hoopte dat de dooi weer zou invallen
tegen den tijd dat hij ze zou hebben vergraven, maar het tegendeel werd waar: steeds
feller blies de Noordooster tegen den achtergevel van Albatros, steeds sterker was
de vorst die hij in zijn ijzeren arm gekneld hield en met zijn ijzigen adem over 't wad
en door heel den polder liet gaan.
‘Nee, nou ken er niks meer van komen’, mompelde Jaap in zichzelf, toen hij op
oudejaarsdag 's morgens op de dijkkruin stond om zijn gewone inspectie over den
kwelder te houden, ‘'t liekt naarns meer op as op vorst - 'k zel noar ploats1) goan om
te vroagen wat 'k nou doun mout’.
Hij zette den kraag van zijn jekker op en stopte zijn handen in de zijzakken - de
wind was koud en 't zou langer dan gewoonlijk duren eer hij klaar was, daarboven.
De kwelder had zoo'n vreemd aanzien, nu groote schollen, die door den vloed waren
meegevoerd uit zee, in grillige standen waren achtergebleven en daar buiten geheel
andere verhoudingen en toestanden hadden geschapen, waaraan zijn oogen nog niet
gewend waren. Hij trachtte 't terrein dat voor hem lag af te zien, boog zijn
bovenlichaam zoo ver mogelijk naar voren, maar zijn onderscheidingsvermogen liet
hem in den steek, telkens nog voor hij het vierde deel had afgespeurd van de half
cirkelvormige strook die van 't westen af, door 't noorden heen, tot 't oosten, elken
dag zijn waarnemingsveld vormde. Hij

1) De boerderij.
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gaf 't maar op in 't laatst - 't vee was naar binnen gehaald toen de vorst inviel en iets
anders wat zijn hulp noodig had, kon er op den kwelder moeilijk zijn.
Huiverig geworden van 't stilstaan in den kouden wind, rende hij klompklepperend
den hard bevroren kleiweg af naar zijn woning.
‘'t Blift vôt winteren Gees,’ voegde hij zijn vrouw toe, zoodra hij hijgend bij haar
in 't woonvertrek stond, ‘'k goa noar ploats vandoag om te vroagen wat 'k nou mout.’
Hij wist dat 't vooruitzicht om in 't barre jaargetijde heel de dagen door alleen te
moeten zijn, haar pijn zou doen, had het daarom zoo opgewekt mogelijk gezegd.
‘Bis1) blied jong, dat 't al weer oet is, hier haile doagen mit ons baident?’ vroeg ze,
opkijkende van 't brood waar ze met een hakmes bezig was dikke sneden af te
scheiden.
‘Hou dat zoo?’
‘Nou, doe zêgs 't zoo blied, net of 'n pries oet lötterij 'wonnen hês.’
‘Och, 't blift er tóch geliek om en den ken men 't net zoo goud op 'n bliede as op
'n gedrukte toon zêggen.’
‘Nou - wees laiver eerlik en zêg dat's dei toon aanslagt om mie 't wat makkelker
te moaken - is 't nait woar jong?’
‘Joa - kêns2) bêst geliek hemmen - 't muit3) mie ja zoo om die wicht, dat 't hier moar
zoo kort duurd het, zoo mit ons baident.’
‘'k Loof dat 't nait zoo slim is heur, 'k heb lêste doagen niks gain last mit miezulf
meer had - 't is al vief moand, 't zel nou wel nait weerom komen.’
‘Nee, meschain nait, moar ás 't es weerom komt en doe zits hier zoo allain, den
begroot mie 't zoo van die as 'k 't 's oavends heur.’
‘Wais4) wát - den zel ik die 't nait weer vertêllen.’

1)
2)
3)
4)

Ben je.
Je kunt.
't Spijt me.
Weet je.
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‘Joa - doar wordt 't veur die nait makkelker van - moar koman, wie kennen er nog
laank over proaten en 't blift er geliek om - 'k zel moar eerst es moaken dat 'k er
koom.’
Hij trok zijn jekker, die onder 't ontbijt aan den stoelknop had gehangen, weer aan,
zette zijn poolmuts op en trok die over de ooren.
't Was snerpend koud in den polder, hij stopte daarom zijn handen in zijn zakken
zoodra hij buiten kwam, en ging met vluggen pas in de richting van den ouden dijk.
't Gevoel van gedruktheid, dat ze niet meer gekend had zoolang Jaap bij haar thuis
was geweest, kwam dadelijk weer over Geesje toen ze hem door een der bebloemde
ruiten, waarop ze een kijkgaatje geademd had, steeds verder weg zag gaan van hun
woning.
Ze wilde, zooals ze al zoo dikwijls gedaan had, nog weer gaan strijden tegen de
beklemming die haar benauwde. Vroeger was die weliswaar telkens sterker gebleken
dan haar wil om zich niet er door te laten beïnvloeden, doch opnieuw hoopte ze weer
dat zij nu eens de sterkere mocht blijken.
IJverig ging ze werken aan de kleertjes voor haren eersteling en ze trachtte, door
te denken aan de mooie, rijke toekomst, haar gevoel van evenwicht te herwinnen.
Maar zwaarder gevoelde ze zich gedrukt, naarmate ze ernstiger poogde om zich te
ontworstelen.
Tegen den middag kon ze 't niet langer uithouden thuis - ze zou nog maar even
naar 't dorp gaan om eenige versnaperingen te koopen voor den Oudejaars-avond,
en dan terug op de boerderij aan loopen om te hooren of Jaap mee ging.
Ze deed haar wollen omslagdoek om en zette haar muts op. Dan trad ze naar buiten
en ging, om niet zooveel hinder van de kou te hebben, zoo snel als de omstandigheden
waarin ze verkeerde het toelieten, den polderweg af. Juist was ze gekomen tot aan
den voet van den ouden dijk, toen boven de kruin daarvan Jaaps hoofd zichtbaar
werd.
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‘Sjonges wicht, op zoo'n gouie Oljaarsoavond haars1) van mörn nait 'rekend,’ begon
hij monter zoodra hij haar zag.
‘Wat den jong?’ vroeg ze nieuwsgierig.
‘Boer zee, 'k zôl moar thoes blieven zoo laank as 't vroor, 'k môs moar wat bêzzems
moaken en holtjes kappen - vôt noa neijoar brengen ze ries en 'n poar stammen.’
‘Hè, doar wor 'k ja wel honderd pond lichter van,’ bekende Geesje.
Ze keerde zich weer om, om aan Jaaps arm terug te gaan naar huis. Die
boodschappen konden wel wachten nu, 's avonds gingen ze toch naar de kerk samen.
Als ze dan een half uurtje vroeger van huis gingen, was er nog tijd genoeg om de
noodige inkoopen te doen.
***
Een strenge vorst bleef de straffe noordooster meevoeren gedurende de eerste
dagen van het nieuwe jaar, doch hinder hadden zij niet ervan, al kregen ze alles uit
de eerste hand.
's Voormiddags, terwijl Geesje haar huiswerk aan kant maakte, werkte Jaap zich
warm in de schuur, waar hij met behulp van zaag en bijl de stammen die hem bezorgd
waren, tot talhout verwerkte, 's namiddags bonden ze samen bezems en takkenbossen
van 't rijshout, dat opgetast was op hun erf.
Zoo leefden ze door tot de dooi inviel en Jaap weer aan den dijk kon gaan werken.
Tot half Maart vond hij daar bezigheid, toen moest hij dagelijks weer naar de boerderij
gaan om mee te helpen aan de voorjaarswerkzaamheden.
Van dat oogenblik af kwam Aukje, Jaaps nicht, die hem ook al geholpen had bij
de verzorging van zijn moeder, elken dag op Albatros. 't Was afgesproken dat zij na
de groote gebeurtenis als baker zou fungeeren en ze kwam nu al vast om Geesje nog
eerst te helpen bij den voorjaarsschoonmaak. Ze hadden daarbij gelegenheid om wat
aan elkaar te wennen en 't was gezelliger en veiliger ook.
Elken morgen kwam de sloof den langen weg van

1) Hadt je.
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Meersum naar Albatros afgestrompeld, elken avond ging ze terug naar 't dorp, om
in haar eigen huisje den nacht door te brengen.
Drie weken lang al, was ze elken dag behalve des Zondags, gegaan en
teruggekomen. Met frisschen moed was ze, samen met Geesje, den eersten tijd elken
morgen opnieuw aan de schoonmaakbezigheden begonnen, maar na veertien dagen
was er geen plekje meer, dat niet op extra degelijke wijze met zeepwater of een
boender had kennis gemaakt.
Opnieuw te beginnen zou monnikenwerk geweest zijn, daarom hadden ze de laatste
dagen pratende en breiende doorgebracht. Aukje had wel gevonden dat 't er niet door
kon om daarmee den vollen kost en nog tien stuivers per dag te verdienen, maar
Geesje had haar voornemen te kennen gegeven om toch iemand anders bij zich te
nemen als zij niet langer wilde, en toen had ze geen bezwaren meer geopperd.
Jaap was onrustig over dag, in dien tijd.
Anders lag altijd op 't land, waar onder zijn leiding 't ploegijzer door den grond
werd gescheurd, de eene voor lijnrecht naast de andere, doch nu vertoonden ze rare
kronkels hier en daar - 't was op de plaatsen waar hij, opgeschrikt door een
denkbeeldig geluid, zijn blikken had gewend van zijn werk, om ze te werpen in de
richting van zijn woning.
Anders kwam steeds het vlas dat hij, met zijn regelmatigen pas en zijn vaste hand,
gevioold had, als een effen tapijt het veld bedekken, maar nu waren er meerdere holle
plekken - 't was op de plaatsen waar hij, meegevoerd door zijn gedachten, doorgestapt
was zonder den strijkstok te bewegen.
Elken morgen als hij van huis ging, vertrok hij in de stellige verwachting dat hij
overdag uit zijn werk zou worden gehaald, elken avond keerde hij, zoodra de dagtaak
ten einde was, haastig naar Albatros terug, en was blij en teleurgesteld tevens, als
hij Geesje al van verre voor de deur zag staan wachten op zijn komst.
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Aukje vertrok 's avonds, zoodra Jaap terug was. Ze had best de nachten ook op
Albatros kunnen doorbrengen, maar haar poes en haar sijsje wachtten thuis op haar,
en zoolang 't niet beslist noodzakelijk was, wilde ze dat tweetal niet ook 's nachts
alleen laten. Moedig ondernam ze daarom elken avond den langen tocht, bedrijvig
ging ze haar huishoudentje nog beredderen als ze weer in haar woninkje was,
zorgvuldig voorzag ze haar getrouwen van het noodige, en dan was het tijd om naar
bed te gaan en door den slaap nieuwe kracht te winnen voor den volgenden dag. Zóó
volkomen gaf ze zich steeds aan die bezigheid over, dat vrijwel alles wat om haar
heen gebeurde, aan haar voorbij ging. In 't holste van een winderigen, regenachtigen
nacht, bijna vier weken nadat zij begonnen was Geesje gezelschap te houden, zag
een getik eerst, een gebons daarna op haar buitendeur, dan ook in 't geheel geen kans
om tot haar bewustzijn door te dringen.
‘'t Is net of 'k heur oet dood opwekken mout,’ bromde Jaap, die 't gebons had
voortgebracht, terwijl hij zijn knuisten wreef.
Hij ging aan 't sleutelgat luisteren of hij nog niets van haar merkte, deed dan een
paar passen ter zijde, om te probeeren of hij met tikken tegen de ruiten tot beter
resultaat mocht komen. Zacht tikkend met den knokkel van zijn wijsvinger begon
hij, doch hij had haast en was opgewonden ook. Dra maakte hij daarom weer van
zijn hand een vuist en begon daarmee de ruit te bewerken, doch hield zóó weinig
rekening met haar eigenschap van breekbaarheid, dat ze na drie slagen al, luid
rinkelend in een bord viel, dat op den vloer stond.
't Werd wel een beetje duur gekocht zoo, maar hij bereikte nu toch zijn doel.
‘Hai, hai, wat is er toch te doun?’ riep Aukje uit haar bed.
‘Hè, wors1) nou al wakker ol,’ schreeuwde Jaap door de gemaakte bres, ‘môs2)
opslag opstoan en noar Geeske goan heur, 't is zoo vêr, ik goa hên om dokter.’

1) Wordt je.
2) Je moet.
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‘Goud jong, 'k zel mie kloar moaken, zel ik op die wachten?’
‘Nee, goa moar veuroet, 'k zel die wel weer ien hoalen, 'k heb 'n peerd bie mie.’
Ze wilde nog iets vragen, maar ze kwam te laat: snel hoefgetrappel hoorde ze
klinken en weer wegsterven in de stille straat. Vlug kleedde ze zich, sloot de blinden
van 't raam waarin Jaap een ruit had stuk geslagen en gunde zich nog den tijd om
voor poes een bord pap neer te zetten en 't sijsje nieuw voer in zijn bakje te doen.
Dan ontsloot ze de buitendeur en stapte in den donkeren nacht op straat.
De dokter woonde aan 't andere einde van 't dorp, ze had Jaap daarom moeten
hooren als hij al teruggekomen was. Ze ging staan luisteren of ze hem misschien
hoorde aankomen, doch geen enkel geluid dat aan hoefgetrappel deed denken, trof
haar oor. Ze besloot daarom maar alleen vooruit te gaan.
Meer dan de helft van den afstand, die den ouden van den nieuwen dijk scheidde,
had ze al afgelegd, toen ze achter zich 't galoppeeren van een paard gewaar werd.
Dat bracht haar weer tot rust. 't Bewustzijn dat Geesje daar geheel alleen in haar
woning op hulp lag te wachten, was, nadat ze haar huis had verlaten, steeds helderder
wakker geworden in haar, de daaruit ontstane zucht om zoo dra mogelijk bij de
aanstaande moeder te zijn, had haar tot steeds meer spoed aangezet. Nu ze Jaap
hoorde komen, matigde ze haar snelheid - gelukkig dat ze er toe besloot, ze had het
anders wel eens niet tot Albatros kunnen brengen. Als een dempig paard stond ze in
den berm te hijgen, toen hij haar op zij reed. Even gunde hij zich den tijd om stil te
houden.
‘Bis1) d'r nog nait wicht?’ vroeg hij half verwijtend.
‘Nee, denks2) dat 'k vlaigen ken.’
‘Nou, ik joag3) den moar veuroet heur, dokter komt

1) ben je.
2) denk je.
3) rijden.
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achter mie aan, hai môs homzulf en zien spullen nog bie'n kanner zuiken’.
Met zijn klompen stompte hij 't paard in de flanken, dat, driftig geworden door 't
haasten dat Jaap het den geheelen nacht had gedaan, met een forschen sprong weer
vooruit schoot en galoppeerend zijn weg vervolgde, tot steeds meer spoed aangespoord
door zijn berijder, die heftiger verlangde om thuis te zijn, naarmate hij dichter bij
zijn woning kwam. Daar hield hij, door forsch rukken aan de teugels, het
schuimbekkende dier in, en sprong op den grond nog eer het stil stond. Hij stroopte
het den toom over den kop, gaf het, als sein dat het zijn gang mocht gaan, een' slag
met de vlakke hand op de dij en ging vlug naar binnen.
Even wilde hij zich in 't achterhuis den tijd gunnen om wat uit te blazen en 't zweet
van zijn gezicht te vegen - Geesje mocht eens schrikken als ze merkte hoe hij zich
had gehaast. Maar 't lukte hem niet, te wachten tot hij geheel weer bij was: Geesje,
die hem thuis had hooren komen, riep hem bij zich.
‘Hou is 't wicht?’ vroeg Jaap bezorgd, toen hij aan haar bed stond.
‘Haars1) nait zoo haard joagen huft heur, 't zel er eerste uur of wat nog wel nait te
doun wezen - komt Aukje d'r aan?’
‘Joa, ze ken hier opslag2) wezen en dokter heb 'k ook vôt moar 'woarschouwd.’
‘Och jong, dei is d'r meschain nait ens bie neudig.’
‘Nou ja, men ken nooit waiten en dei mênsken bennen d'r nou ainmoal veur.’
‘Zoo - nou mouten tanden even op 'n kanner heur,’ schertste ze. Ze gevoelde een
aanval van pijn opkomen en nog eer ze dien had doorgemaakt, waren Aukje en de
dokter beide binnen gekomen.
Aukje, bedrijvig, vroeg Jaap de sleutels van de linnen-

1) je hadt.
2) Dadelijk.
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kast en legde alles klaar wat ze noodig dacht te hebben, terwijl de dokter Geesje ging
onderzoeken.
Jaap zelf ging, zijn hoofd in de hand, bij de tafel zitten. Hij, die zoo onversaagd
was altijd, zoo sterk en gezond naar lichaam als naar geest, gevoelde geheele
moedeloosheid over zich komen, die hem machteloos maakte. Hij begreep niet hoe
hij 't had met zichzelf, maar tot niets gevoelde hij zich meer in staat. Misschien kwam
't van dien droom dacht hij, waaruit Geesje hem had wakker gemaakt, in den voornacht
al. De oude wieg, die ook zijn eerste leger geweest was, had hij daarin gezien, met
op het kussen een rozig kinderhoofdje, doch daarnaast, op den grond, had een zwarte
kist gestaan.
Huiverend had hij zich opgericht, vlug was hij op den vloer gesprongen en met
kleeden begonnen. ‘Tou jong, moak toch vôt, 't dut niks om wat bain dat hai komt,’
had Geesje geschertst, toen ze gezien had hoe hij, geheel afwezig door 't vizioen dat
hem nog omhulde, beurtelings beide voeten in een kous stak en terug trok, als hing
er alles van af, welk been 't eerst zou worden bekleed. Haar scherts had Jaap eerst
goed wakker gemaakt. Onzin, die droom, had hij zichzelf voorgepraat. Geesje was
immers gezond, moedig en sterk!
Hij had zich verder aangekleed en Geesje beloofd om zoo vlug als mogelijk was,
naar Meersum te gaan en Aukje mee te brengen. Toen, kalmer weer, was hij in 't
achterhuis den toom gaan halen, dien hij dagen tevoren daar al had neergelegd. Er
liepen paarden op den kwelder, hij zou er maar een nemen als 't noodig mocht zijn,
had de boer gezegd.
Den toom had hij in de hand genomen en was naar buiten gegaan in den donkeren
nacht. De duisternis en de eenzaamheid hadden opnieuw een gevoel van beklemming
over hem gebracht, toen hij den dijkweg op liep. De kreet van een uil, die op een
schutting boven op den dijk zat en bij zijn nadering geruischloos was weggevlogen,
had zijn vrees weer opgewekt en onuitwischbaar had opnieuw het beeld, dat in zijn
slaap voor zijn geestesoog was
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verschenen, zich in hem gevormd. Een gevoel van machteloosheid was toen al over
hem gekomen en gaarne zou hij teruggekeerd zijn, om aan Geesjes zijde den slag
van het noodlot af te wachten. Zijn verantwoordelijkheidsgevoel had hem echter de
kracht gegeven, om te volbrengen wat hij zijn plicht vond. 't Snelste van 't zestal
paarden dat op den kwelder liep had hij den toom aangelegd, dan met een forschen
zwaai zich op den rug van 't trappelende dier geslingerd en het dadelijk tot grooten
spoed aangezet.
't Was hem gelukt te volbrengen wat hij zich had opgelegd, doch nu, nu Geesje
bijstand had, nu zijn plichtbesef hem niet meer schraagde, nu maakte de beklemming,
die steeds nog op hem drukte, hem totaal machteloos.
Werktuigelijk hielp hij, als er iets van hem gevorderd werd, een droeve glimlach
lag om zijn lippen als Geesje hem riep en hij aan haar leger ging staan, diepe
verslagenheid spreidde zich over zijn gezicht als hij zich weer had afgewend van
haar, die hij, naar zijn vaste overtuiging, binnen enkele dagen naar 't kerkhof zou
brengen.
De dag verliep, de avond kwam, de nacht spreidde zijn zwart kleed over Albatros,
en steeds nog lag alles, wat Aukje dadelijk bij haar komst had klaar gelegd, te wachten
op gebruik.
De dokter had over dag zijn bezoeken gemaakt die geen uitstel duldden, en was
tegen den avond op Albatros teruggekeerd. Hij vond het met 't oog op den grooten
afstand, die er lag tusschen zijn woning en den nieuwen dijk, veiliger om bij de hand
te zijn. Geesje was wel een gezonde vrouw, maar 't duurde al zoo lang, en nooit zou
hij 't zichzelf vergeven hebben indien hij, door te late komst, het bestaande of het
nieuwe leven verloren had moeten zien gaan.
Zonder een kreet te slaken had Geesje van 't begin af de heftigste aanvallen van
pijn verdragen, doch uitgeput hadden haar wel de folteringen, waaraan zij was
blootgesteld telkens.
Heel den nacht nog bleef de dokter, onvermoeid Geesje helpend zooveel hij kon,
bemoedigend Jaap, dien hij zoo
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gezond en zoo krachtig steeds gekend had, met wien hij innig medelijden gevoelde,
sinds hij in den avond met hem op den kwelder had gewandeld. Jaap had hem toen
meegedeeld hoe die droom hem van een flinken, durvenden man tot een onbenulligen
sukkel had gemaakt, doch over den uil dien hij daarna had zien wegvliegen, had hij
gezwegen. Hij schaamde zich over zijn bijgeloof, al vermocht hij zich niet aan de
werking ervan te onttrekken.
De oude esculaap had bij de evenredigste menschen gezien hoe droomen de ziel
konden beroeren, had opgemerkt hoe die aandoeningen een gemoed konden folteren,
tot het oogenblik dat de dragers ervan uit de feiten zagen hoe dwaas en ongerijmd
hun angst was geweest. Daarom had hij niet gepoogd Jaap te sterken door de
mededeeling dat hij in Geesjes toestand nog in 't minst geen zorg had, zijn
opmerkingen zouden tóch dadelijk weer geneutraliseerd zijn door 't idee fixe, dat
alles wat troost mocht heeten, verslond zoodra het was ontstaan.
Aukje ging slapen tegen den nacht. De dokter bleef toch waken, zoodra hij haar
hulp noodig mocht hebben, zou hij haar roepen, beloofde hij.
Zij had geen zorg over Geesje, 't was daarom haar vaste slaap die zich in haar
nestelde en waaruit Jaap moeite had haar te wekken, den volgenden morgen in de
vroegte.
‘Opstoan heur, dokter zel die vôt wel neudig hemmen’, waarschuwde hij met doffe
stem.
Dra stond ze naast hem, bracht haar kleeren, die ze niet de moeite waard gevonden
had om af te leggen, weer in orde en duwde heur haar onder 't oorijzer, dat ze op een
stoel naast zich had geplaatst.
‘Hês1) gain zörg?’ vroeg Jaap, die bij haar was blijven staan en met verwondering
opmerkte hoe monter ze dadelijk weer was en hoe zeker in haar bewegingen.
‘Zörg, woarveur?’
‘Och, 'k wait n't, 'k ben hailtied baang dat 't verkeerd goan zel’.

1) Heb je.
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‘Hai jông, bis doe Joap Ipesz nait meer? Zoo heb 'k die ja1) nog nooit kend. 'k Zôl -’
‘Vlug wat Aukje’, klonk uit 't woonvertrek de stem van den dokter.
Op die waarschuwing liep ze Jaap voorbij, om binnen haar hulp te gaan verleenen.
Jaap miste den moed om haar te volgen. Naarmate de tijd vorderde werd zijn
stemming gedrukter. 't Werd hem te eng in huis en helpen kon hij toch niet. Tot alles
stonden zijn handen verkeerd. Radeloos bijna liep hij naar buiten, den dijk op;
geruimen tijd poosde hij op de kruin, waar een koude noordenwind hem in 't gezicht
blies. Die deed zijn lichaam huiveren, verhelderde eenigszins zijn doffen geest, blies
zelfs nieuw leven in aan zijn verantwoordelijkheidsgevoel.
‘Bliksem - 'k ben toch altied 'n kerel wêst, 'k wil 't blieven ook’, mompelde hij in
zichzelf, terwijl hij zijn gestalte tot op haar volle lengte uitstrekte.
Hij wilde naar huis gaan weer, zijn hulp aanbieden waar die noodig mocht zijn.
Hij zou weer baas zijn over zichzelf, den vorigen nacht, vóór de dokter en Aukje op
Albatros kwamen, had hij dat machtelooze toch óók kunnen onderdrukken!
Met vluggen pas liep hij den dijk weer af, op zijn woning toe. De blinden waren
nog gesloten, hij kon niet naar binnen zien, toen hij langs de ramen kwam. Maar
hoor! Was dat geen kindergeschrei? Met een sprong was hij aan de voordeur, gooide
die open en stormde in huis.
In 't achterhuis stond de dokter zijn operatiejas uit te trekken.
‘Een stamhouder Jaap, een jongen van wel tien pond, 'k feliciteer je hoor’, fluisterde
hij.
‘En Geeske?’ hijgde Jaap.
‘Best hoor, ze slaapt al, laat die zware zorgen nu maar verdwijnen.’
Jaap antwoordde niet, maar nu eerst, nu de last die op zijn ziel gedrukt had meer
dan vierentwintig uren lang,

1) 't Duitsche ‘ja’.
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zich begon af te wentelen, ging hij gevoelen dat die hem bijna had verpletterd. Een
diepe zucht ontsnapte hem, met beide handen pakte hij den dokter beet.
‘Wat ben 'k blied mit joe dat ie hier haile nacht 'bleven bennen, anners was 'k loof
ik gek 'worden’, dankte hij.
‘Dat zou wat meegevallen zijn Jaap, een kerel als jij wordt niet zoo maar gek - 't
was misschien wel beter geweest zelfs, dan hadt je moeten aanpakken.’
‘Dat haar 'k nooit 'kend loof 'k, 'k wait verachtig nait wat mie scheelde - as dei
bliksemsche oel d'r moar nait wêst haar, gusternacht.’
Glimlachend keek de dokter hem aan, hij begon te begrijpen dat er méér geweest
was dan een droom, dat parten gespeeld had aan 't gemoed van dien jongen reus.
‘Kom, breng me een eindje Jaap’, stelde hij voor, ‘Aukje redt zich daar binnen wel
en voor Geesje is 't beter dat ze volkomen rust heeft een poosje, ze is wel sterk, maar
't heeft haar toch aangepakt.’
‘'k Wôl geern mien jong eerst even zain dokter.’
‘Stel dat nu maar uit tot straks - vooruit hoor.’
Hij duwde zijn tasch met instrumenten in Jaaps hand. Die, zelf begrijpend dat 't
beter was als hij zich niet dadelijk binnen vertoonde, liep de voordeur uit. De dokter
volgde hem, keek glimlachend naar de reuzengestalte voor hem en bedacht hoe
zonderling het toch was dat zoo'n kerel, afstammeling van een krachtig geslacht,
toegerust met een sterk, gezond lichaam, een frisschen geest vol humor en een
evenwichtige ziel, door 't schreeuwen van een nachtuil zoo geheel van zijn stuk kon
worden gebracht. 't Leven enkel met de natuur had wel veel voor, maar 't had toch
iets tegen ook.
Hij was blijven stil staan en zou misschien nog door gephilosopheerd hebben,
indien Jaap zich niet had omgekeerd, om te zien waar hij bleef. Om zich een houding
te geven ging hij in een binnenzak van zijn jas naar sigaren zoeken en wijl hij er
vond en tóch vervelend zich gevoelde, stak hij er een op ook. Dan voegde hij zich
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naast Jaap, die dadelijk met vluggen pas begon te loopen. Hij kon zich niet
weerhouden om steeds vlugger den eenen voet voor den anderen te plaatsen, steeds
grooter zijn passen te maken. Hoe sneller 't ging, hoe eerder hij op de plaats zou
aankomen waar de dokter alleen verder zou willen gaan, hoe spoediger hij terug kon
snellen naar Albatros.
‘Zoo Jaap, 'k merk het al, je wilt probeeren wie 't eerst erbij blijft liggen’, zei de
dokter toen ze den polder uit waren en op de kruin van den ouden dijk stonden.
‘Nee dokter, moar 't gaait vanzulf aal haarder’, glimlachte Jaap.
‘Nou - 'k zou 't desnoods nog een poosje tegen je vol kunnen houden, maar 'k heb
er nu niets meer tegen dat je naar huis gaat - geef maar hier die tasch.’
‘Wordt dei joe nait wat zwoar?’
‘Heb maar geen zorg hoor, 'k heb ze alleen hier gekregen, 'k zal ze wel alleen weer
thuis krijgen ook - adieu, ik kom vanavond nog even.’
Hij nam den tasch over en daalde de zuiderflank van den ouden dijk af. Jaap
wachtte tot hij aan den voet ervan op den grintweg was aangekomen. Dan, om harder
te kunnen loopen, trok hij zijn klompen uit, nam er een in iedere hand, ging hollen,
den dijk af, den polderweg langs, tot hij hijgend aan zijn woning kwam. Even gaf
hij zich daar den tijd om uit te blazen, maar geheel bij was hij nog niet weer toen hij
't woonvertrek binnen trad, waar Geesje hem glimlachend verwelkomde. Tranen
waren anders dingen waarvan hij, voor zooveel hemzelf betrof, 't bestaan niet kende,
maar in dat oogenblik van zaligheid ontvielen ze aan zijn oogen, toen hij 't hoofd
van haar die hem na dien lijdensnacht nog dierbaarder was geworden, tusschen zijn
handen had genomen en haar oogen, die zoo dankbaar hem aankeken, met zijn lippen
drukte.
Eerst nadat hij geruimen tijd in stilte genoten had van 't geluk dat uit heel haar
wezen straalde, nadat hij ook 't gevoel van zaligheid dat in hem was, zwijgend tot
haar had doen uitgaan, keerde hij zich van haar af en wendde
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zich naar de wieg, waarin achter 't groene gordijn, uit een dikke laag van stevige
windsels, 't roode kopje van zijn eersteling te voorschijn kwam.
Al haar trouwe zorg gaf Aukje aan de jonge moeder gedurende de dagen dat zij 't
bed moest houden, met voorbeeldelooze nauwgezetheid hielp ze den kleinen Geert,
al was 't voor den eersten keer dat zij als baker werkzaam was.
Drie weken lang nog bleef ze op Albatros, waarheen ook haar sijsje en haar poes
tijdelijk verhuisden. Toen gevoelde Geesje zich weer geheel de oude en kon ze 't
verder zonder Aukjes hulp stellen.
Op een Zaterdagavond ging de sloof naar haar eigen woning terug. Jaap bracht
haar; hij droeg een kussensloop, waarin ze alles bijeengepakt had wat ze
successievelijk aan kleeren naar Albatros had doen komen. Zijzelf droeg in haar
linkerhand 't kooitje met haar sijsje, in haar rechter een touwtje, waarvan 't andere
einde gebonden was om den hals van haar poes, die, als verdroot 't haar dat ze weer
werd weggevoerd uit dat paradijs, waar ze zoo volop in de muizen had gezeten, met
druilig neerhangenden kop langs den weg schoof. Maar al had ze met weemoed in
haar kattenhart den polder verlaten, 't deed haar toch ook goed toen ze weer voor 't
huisje stond, waar ze op alle mogelijke wijzen placht te worden vertroeteld, waar ze,
op den drempel van de voordeur, zoo zalig zich kon zitten koesteren in 't warme
zonnetje. Met den staart omhoog, ging ze miauwend langs Aukjes rokken strijken,
terwijl die bezig was de deur te ontsluiten. 't Eerst was ze binnen toen die open ging,
doch dadelijk volgde Aukje haar, die innig verheugd, dat ze weer in haar oude
omgeving kon blijven, haar blikken liet gaan over 't heldere gedoetje, dat een paar
dagen te voren al een extra beurt had gehad.
‘Zoo wicht, kêns1) die wel redden nè, 'k mout nog even 'n poar bosschoppen doun,’
zei Jaap, terwijl hij zijn sloop op een leegen stoel legde.

1) je kunt.
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‘Och, wôlt1) nou nait blieven te kôfvie drinken?’
‘Nee heur, op 'n aner keer es, 'k heb nou gain tied.’
‘Ja, proat moar nait, 'k heur 't al wêl, verlangs2) om weer thoes te komen’,
antwoordde ze, glimlachend bij de herinnering aan de staaltjes van vaderliefde en
vadertrots, waarvan ze drie weken lang getuige was geweest.
Hij antwoordde niet meer, keek alleen glunderend haar aan en ging de voordeur
uit op straat.
Gaarne zou hij dadelijk den kortsten weg naar huis hebben ingeslagen, zoo
verlangde hij alweer naar zijn jongen en naar zijn Geesje ook, die nu eerst, nu ze met
toewijding bezig kon zijn, heel de lange dagen dat hij afwezig was haar warm gemoed
in volle weelde ging ontplooien, en zich geheel gaf aan 't tweetal dat bij haar behoorde.
's Morgens als Jaap weg ging, keek ze hem na tot hij verdween achter den ouden
dijk, 's avonds, zoodra ze hem daar boven te voorschijn zag komen, ging ze hem
tegemoet met Geert in haar armen. Niet het kleinste plaatsje voor stugheid was er
meer beschikbaar in haar gemoed, waar zóóveel liefde woonde, niets dan een monter
gezicht kreeg Jaap meer te zien, niets te hooren dan een opgewekte stem.
Sedert Geert geboren was, was Albatros hem nog heiliger geworden en ook nu
alweer hunkerde hij ernaar om daar terug te komen. Maar drie weken oud was zijn
jongen nu al, met leege handen mocht hij niet keeren, nu hij tóch in 't dorp was.
Hij liep de dorpsstraat ten einde, bleef staan voor 't winkelraam van vrouw Joosten,
die als strijkster en winkelierster in kinderspeelgoed net even zooveel verdiende dat
ze niet van honger behoefde om te komen. Jaap keek wantrouwend naar den rommel
die was uitgestald; 't was voor 't eerst van zijn leven dat hij zoo iets bij de hand had,
veel verstand had hij daarom niet van die dingen, maar wat daar lag - 't leek hem
toch niet toe. Die metalen rammelaartjes waren zoo dof, die witte schaapjes zoo
grauw, die houten paardjes zoo geschramd. Maar

1) Wou je.
2) Je verlangt.
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vooruit - 't was de eenige gelegenheid en Geert keek nog niet zoo precies.
In iederen zijzak van zijn jas een rammelaar, onder den linkerarm, gewikkeld in
een krant, een duif die een elastieklint op haar rug droeg en daarmee aan den hemel
van Geerts wieg kon worden bevestigd, liep hij, tevreden toch met zijn inkoopen,
een kwartier later met lange passen 't dorp weer uit, den grintweg op.
Boven op den ouden dijk aangekomen, zag hij, halfweg den polder, Geesje loopen,
met Geert in haar armen. In groote sprongen holde hij de zacht hellende dijkglooiing
af, rende dan langs den polderweg tot vlak bij haar.
‘Bis1) weer baang dat wie 't nait zunner die redden kennen, dats zoo haard lopze?’
riep ze hem tegemoet.
‘Dat nait dis keer, moar 'k heb wat veur Geert, dat wôl 'k hom zoo gauw meugelk
zain loaten.’
‘Ja, dat is net weer wat veur die - 'n kiend van drei week old zôl al wat om
speulgoud geven!’
‘Nee, 'n gewoon kiend nait, moar ain van mie wêl - kiek moar!’
Hij rammelde uit alle macht met 't grootste van de twee blikken hebbedingetjes,
waarin een steentje het tegen den dunnen wand niet verder dan tot een mager tikkend
geluid vermocht te brengen.
‘Nou, wat is d'r te kieken?’ vroeg Geesje lachend. Ze kon op Geerts gezicht niet
het geringste spoor van belangstelling ontdekken. ‘Nog niks - hai slept nou bepoald,
maar koom mörn vroo moar es weer.’
‘Nou, 'k zôl laiver mit 'n haalf joar es weer komen, 't is verachtig net of nait wies
bis.’
‘Joa wicht, alles wat ik dou is glieke slaifachtig2) - 'k heb nog moar ain verstandig
ding 'doan ien mien levend en dat het 'wêst dat 'k mit die 'trouwd ben.’
Ze keek hem van ter zijde aan, blijdschap lag over haar geheele gezicht, zaligheid
straalde uit haar oogen.

1) Ben je.
2) Dom, onbezonnen.
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Ze was zoo gelukkig en zoo veilig bij dien blonden reus, die zoo goed was, zoo trouw
en zoo oprecht.
Hij nam den kleine van haar over en langzaam gingen ze terug door den groenen
polder.
Zwijgend schreden zij naast elkaar voort naar hun woning, die hém lief was van
kindsbeen af, die háár een paradijs geworden was sinds ze, bijna een jaar lang nu al,
dag aan dag daarin had genoten van zijn eerlijke genegenheid en meer nog, sinds ze
daar haar flinken jongen 't aanzijn had gegeven, die uit haar alle gevoel van zwakte
en onevenwichtigheid had doen verdwijnen.
Niets ter wereld verlangde ze meer; in haar woonde een rein, volkomen geluk, een
geluk dat zij onverwoestbaar achtte. Haar Jaap was immers zoo gezond, zoo sterk
en zoo vroolijk en haar Geert - naar hem te zien alleen al, was zaligheid voor haar.
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De dansen der Peigans
Door J.P.B. De Josselin de Jong.
I.
Een van de drie kleine volkjes, die den eertijds machtigen stam der Blackfeet (Síksika)
vormen, zijn de in Noordwest-Montana en Zuid-Alberta wonende Peigans (Pekáni).
De twee andere volkjes staan bekend onder de namen van Bloods (Káina) en eigenlijke
Blackfeet (Síksika) en wonen, evenals de noordelijke Peigans, in Alberta.
De stammengroep der Blackfeet maakt deel uit van de groote Algonkische
taalfamilie die zich uitstrekt van Labrador tot den Saskatchewan en van Churchill
River tot Alabama. Tot hun verwanten hooren dus o.a. de Potawatomi, Sauk en Fox
in Iowa en Kansas, de Ojibwe in Michigan, Wisconsin en Minnesota en de Arapaho
en Cheyenne in Oklahoma, Zuid-Dakota en Montana. Natuurlijk weten zij zelf van
die verwantschap niets en een trotsche Peigan acht zich zelfs beleedigd als men hem
meedeelt, dat hij nauw verwant is aan het volgens hem verachtelijke volk der Crees
‘die hondenvleesch eten, ja zelfs den skunk niet versmaden.’ Desalniettemin heeft
de vergelijkende studie der verschillende dialecten, geholpen door ijverige nasporingen
op ethnologisch gebied reeds lang als onbetwistbaar resultaat opgeleverd, dat al die
stammen die
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men tegenwoordig samenvat onder den naam van Algonkisch, inderdaad niet anders
zijn dan leden van éen familie. Waar die familie gehuisd heeft voordat haar leden
zich over een groot gedeelte van Canada en de Vereenigde Staten verspreidden, is
nog niet met volstrekte zekerheid te zeggen, maar wel moet haar ‘Urheimat’
hoogstwaarschijnlijk in de oostelijke helft van Canada worden gezocht.
Het spreekt van zelf, dat de meeste Algonkische stammen al lang volkomen van
elkander vervreemd zijn. Van een gemeenschappelijke ‘Algonkische cultuur’ is dus
geen sprake meer: zoo behooren de Blackfeet en de Ojibwe - om maar éen voorbeeld
te noemen - tot geheel verschillende cultuurgroepen. De eersten zijn echte
prairie-Indianen, een ruitervolk, nomadisch van aanleg, geboren jagers al is er ook
tegenwoordig niet veel meer te jagen. Hun materieele cultuur verschilt niet
noemenswaard van die der andere, ook der niet-Algonkische prairie-stammen. De
Ojibwe daarentegen zijn typische vertegenwoordigers van de zoogenaamde
‘forest-culture.’ Zij zijn niet nomadisch, gebruiken het paard nagenoeg alleen als
trekdier en vertoonen meer neiging tot land- en boschbouw. Als men dan ook alleen
met de materieele cultuur te rade kon gaan, zou de groepeering der verschillende
stammen veel grootere moeilijkheden opleveren, dan thans het geval is. Veel
belangrijker gegevens levert de studie van taal en ‘folklore’ op en uit deze gegevens
blijkt overtuigend, dat de Blackfeet en de Ojibwe - om bij hetzelfde voorbeeld te
blijven - niettegenstaande alle diepgaande verschillen in materieele cultuur nauwe
verwanten zijn.
Dat ik juist de Blackfeet en Ojibwe noem, is niet alleen omdat zij een treffend
voorbeeld zijn van hetgeen ik zoo juist heb gezegd, maar vooral ook, omdat ik in de
gelegenheid geweest ben om deze twee stammen ‘in natura’ te leeren kennen en het
mijn bedoeling is om over het religieuze leven van eerstgenoemd volkje in dit opstel
het een en ander mede te deelen.
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Er bestaat zulk een diepgaand verschil tusschen het dansen van den cultuurmensch
en dat van den ‘savage’, dat men eigenlijk beter zou doen met voor het laatste een
anderen naam te bedenken. Iets wat zij met elkaar gemeen hebben is de rhythmische
lichaamsbeweging, maar daarbij blijft het dan ook. Bij de ongecivilizeerde stammen
in Noord Amerika is de dans in het algemeen te definieeren als een godsdienstige
plechtigheid, waarbij o.a. ook door muziek begeleide rhythmische
lichaamsbewegingen plaats hebben. In het algemeen, zeg ik, want er zijn ook dansen
die hun godsdienstig karakter hebben verloren, hetzij doordat zij van vreemde
stammen zijn overgenomen, hetzij doordat veranderde levensomstandigheden het in
onbruik raken van een bepaalde godsdienstige plechtigheid ten gevolge hebben gehad.
Dit laatste geldt vooral van verschillende soorten van oorlogsdansen: wel leven de
oude tijden van strijd en buffeljacht in de weemoedige herinnering der ouderen voort
en dwepen de jongeren met een schoon verleden, dat zij slechts bij overlevering
kennen, maar feitelijk zijn zoowel ouderen als jongeren te zeer aan den krijg en alles
wat er mee samenhangt ontgroeid, om bijv. met hart en ziel een ouderwetschen
‘scalpdans’ te kunnen uitvoeren. Dit neemt niet weg, dat de bijbehoorende liederen,
ook al hebben zij hun godsdienstige beteekenis van echte gebedsformules verloren,
dikwijls nog in gebruik zijn, ja boven liederen van een meer indifferent karakter
worden verkozen. Deze en nog andere omstandigheden maken het uiterst moeilijk
om te weten te komen of een bepaalde dans op een zeker oogenblik nog religieuze
beteekenis heeft of niet. Een andere kwestie is, of niet voor iederen echten roodhuid
het dansen zóó innig met godsdienstige gevoelens is samengegroeid, dat hij door de
lichamelijke beweging alleen reeds zeer licht in een meer of minder intense religieuze
extase kan geraken. Met ‘religieuze dansen’ bedoelen wij alleen dansen die berusten
op een bepaalde religieuze gedachte, waarvan de dansers zich volkomen bewust zijn.
Nu zou men geneigd zijn te denken, dat het al of niet religieuze karakter van een
dans vol-
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doende moet blijken uit het gedrag der dansers. Niets is minder juist. Een roodhuid
kan innerlijk volkomen ernstig zijn, maar tegelijkertijd zijn innerlijke ernst zorgvuldig
verborgen houden achter de meest buitensporige uiterlijke vroolijkheid, vooral als
er dom lachende blanke toeschouwers bij tegenwoordig zijn. Zoo wapent hij zich
tegen spot, zoo verbergt hij zijn heiligste gevoelens voor den bruten blanke.
Om dezelfde reden kan men ook niet altijd aan op de mededeelingen der roodhuiden
zelf, tenzij men met éen hunner op zulk een vertrouwelijken voet verkeert, dat hij
vrijuit over alles wil spreken. Ik zeg dit, om den lezer er op voor te bereiden, dat ik
de verschillende dansen wel kan beschrijven, maar niet in alle bijzonderheden kan
verklaren: ik wil hoofdzakelijk vertellen wat ik zelf heb gezien en wat mij ter
verklaring is meegedeeld door roodhuiden, op wier inlichtingen ik meen te kunnen
vertrouwen. Verscheidene dingen deel ik mede op gezag van Prof. Uhlenbeck, die
langer dan ik onder de Peigans heeft vertoefd, veel meer heeft bijgewoond en in alle
opzichten veel dieper in hun intieme leven is doorgedrongen.
Onder de dansen die op het oogenblik bij de Peigans in gebruik zijn, zijn er vier
die vooral in aanmerking komen om besproken te worden, in de eerste plaats omdat
zij in het oog van den Blackfoot zelf verreweg de belangrijkste zijn, en ten tweede
omdat drie er van als uitingen van het religieuze leven en de vierde als dans in engeren
zin, typisch indiaansche verschijnselen zijn.
De laatste, waarbij het dansen zelf de hoofdzaak is, hoort oorspronkelijk niet bij
de Blackfeet thuis. Hij staat bekend onder den naam van ‘grasdans’, een schijnbaar
veelzeggenden naam, die ons evenwel in dit geval niets zegt, daar ons alle gegevens
omtrent het verband tusschen naam en dans ontbreken. De Indianen zelf weten alleen
te vertellen dat zij den grasdans van een vreemden stam - naar het heet van de Sioux
- ‘gekregen’ hebben en hem zoo dikwijls dansen, omdat ze er pleizier in hebben:
‘just for fun’. Aangaande de wijze waarop de Sioux zelf
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in het bezit van dezen dans zijn gekomen wist mijn ‘roode’ vriend Black-horse-rider
(Síkimiaχkitopi) mij het volgende verhaal te vertellen.
Er woonde eens een Sioux-Indiaan alleen in een tent. Hij was gewoon iederen dag
te gaan jagen op de prairie. Op zekeren dag ging hij uit, zooals gewoonlijk. Den
geheelen dag bleef hij uit, jagende op de prairie. Tegen den avond ging hij terug naar
zijn tent. Voordat hij bij zijn tent kwam was het donker. Er was een hooge heuvelrug
voor zijn tent: terwijl hij die heuvelrug beklom, hoorde hij het geluid van een groote
trom. Hij bleef staan luisteren naar dat geluid en nu hoorde hij mannen zingen en op
de trom slaan, en gerinkel van belletjes. Hij bleef daar een poosje staan en het leek
hem zeer zonderling. Hij was te gelijk bang en verlangend te weten wat dat rumoer
beteekende. Eindelijk vatte hij moed en besloot naar zijn tent te gaan en te zien wat
daar gaande was. Voor hij er vlak bij was, hield het geluid op. Hij bleef doorloopen.
Plotseling zag hij een zeker soort vogels uit zijn tent wegloopen. Hij begreep heel
goed dat die vogels dat rumoer hadden gemaakt. Hij ging zijn tent binnen en ging
naar bed. En terwijl hij in zijn bed lag, bleef hij voortdurend denken over de trom
en de belletjes die hij had gehoord en ook over het lied. Dat lied was prachtig en hij
verlangde zeer te weten wat voor dans het was. Hij viel in slaap. In zijn slaap zag hij
de vogels die hij dienzelfden avond had gehoord, als een man. Die man kwam zijn
tent binnen terwijl hij sliep en zeide hem, dat hij niet boos moest zijn dat zij hem
kwamen storen. Daarop zei de man, dat hij hem den dans zou geven en hem zou
leeren hoe hij gedanst moest worden. Toen hij dit gezegd had, riep hij eenige andere
mannen toe, in de tent te komen. Allen kwamen binnen en gingen in het rond zitten.
Zij hadden allen hun gezicht beschilderd, in verschillende kleuren en allen waren
mooi gekleed. Sommigen droegen kleeren van buckskin, een hoofdtooi van veeren
en stekels van het stekelvarken, met stekels bewerkte moccasins en hadden belletjes
rond hun beenen gebonden. Aan den oostkant
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zag hij vier mannen rond een groote trom zitten en aan den westkant zag hij
verscheidene mannen die met veeren versierde dansgordels aanhadden. Sommigen
hadden knotsen, mooi versierd met kraalwerk en met kralen bewerkte kleine bijlen.
Ook zag hij, aan den oostkant, een man die een zweep had en een met een zwaard
en in het midden stond een man die een met kralen bewerkte pijl had en een ander
met een fluitje, eveneens met kralen versierd. Terwijl hij naar dat alles keek, zei de
man dien hij het eerst in zijn slaap had gezien: ‘kijk nu goed hoe die jonge mannen
hun gezicht beschilderd hebben en hoe zij gekleed zijn en let op die andere mannen,
met dansgordels, die als leiders van den dans zullen optreden’. Daarop maakte hij
hem opmerkzaam op den man met de zweep en vertelde hem, dat die man ieder die
niet wilde dansen terwijl de dans aan den gang was, zou slaan. Van den man met het
zwaard zei hij hetzelfde. Daarop sprak hij over den man met het fluitje en over de
trommelaars. Hij drukte hem op het hart om goed toe te zien en scherp te luisteren
en beval daarop den trommelaars om hun gezang voort te zetten. Toen sloegen alle
trommelaars op de trom, riepen how! how! en begonnen te zingen. Hij hoorde wonder
mooie liederen. Daarop zag hij al die jonge mannen ronddansen. Toen die dans een
poosje geduurd had, vertelde de man hem, dat er nu een lied zou gezongen worden
voor de mannen die belletjes aanhadden. Dit gebeurde en nu dansten de mannen met
de belletjes vier maal de tent rond, achter elkaar aan. Daarop staakten zij hun dans.
Toen kwam er weer een ander lied: hierbij danste de man met de zweep. Daarop
werd gezongen voor den man met het zwaard, vervolgens voor den man met het
fluitje en eindelijk nog voor den man met de pijl. Die pijl werd gebruikt als
hondenvleeschvork. Daarop zei de man tot hem, dat hij deze dans goed in zijn
geheugen moest bewaren om in staat te zijn hem aan zijn volk, vooral aan de jonge
mannen, te leeren.
Toen hij wakker werd, herinnerde hij zich alles precies. Hij riep al de jonge mannen
bijeen en zij spraken er over.
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Allen vonden het een mooien dans en wilden hem graag zelf dansen. Zoo werd die
dans het eerst gedanst door de Sioux-Indianen. Tegenwoordig heet hij ‘grasdans’.
Een ander verhaal vertelt dat de grasdans is ‘ontdekt’ door de Crow-Indianen:
deze zouden een kudde antilopen hebben zien dansen en zoo door dien dans bekoord
zijn, dat zij hem overnamen. Of dit met of zonder toestemming van de antilopen is
geschied, vermeldt het verhaal niet, maar het eerste is het waarschijnlijkste, daar
dansen worden ‘gekregen’, niet ‘geroofd’. Men kan een dans krijgen van menschen,
van dieren, ja van dingen zelfs en ook - als een bijzonder gunstbewijs - van den een
of anderen ‘spirit’. In het laatste geval gaat hij gewoonlijk gepaard met andere goede
gaven, zooals onkwetsbaarheid, genezende kracht, kortom met één of meer van de
kenmerkende attributen van den ‘medicine-man’. Men ziet ook hier weer duidelijk,
dat dans en religie ten nauwste verbonden zijn: een diepere studie van de indiaansche
dansen is tegelijk een doordringen in de indiaansche mystiek; zoolang ons het juiste
inzicht evenwel nog ontbreekt - totnogtoe zijn de meeste Indianendansen wel uitvoerig
beschreven maar nog niet met behulp van alle gegevens bestudeerd - doen wij beter
met dit gevaarlijk terrein niet te betreden.
Liever zal ik thans het een en ander over het dansen zelf mededeelen. De grasdans
heeft plaats in de open lucht, binnen een afgezette cirkelvormige ruimte met een
middellijn van tien tot twintig meter. Tegen den binnenkant van de omheining zitten
vijf of zes mannen om een groote trom gehurkt: dat zijn de zangers. Zij hebben ieder
twee trommelstokken, (gewone stokjes waarvan één uiteinde met lappen of stukken
leer is omwikkeld) waarmee zij, allen tegelijk, op maat van hun gezang uit alle macht
de trom bewerken. Dat gezang is zoo iets eigenaardigs, zoo iets ongehoord wilds en
grilligs, dat het feitelijk onmogelijk is, er iemand in woorden een denkbeeld van te
geven. Als men het voor 't eerst bijwoont, hoort men er niets in dan een soort jankend
gehuil, meestal hoog beginnend, dan
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snel dalend, daarop eenige malen op een vreemde manier op en neer springend om
ten slotte op de meest onverwachte wijze te worden afgebroken.
Wanneer men het eenige keeren heeft gehoord, begint men te ontdekken, dat het
wel degelijk zingen genoemd kan worden, en dat de vijf of zes zangers precies weten
wat zij zingen en dat zij werkelijk allemaal hetzelfde zingen. Als men eenmaal zoover
is, doet men bij elke nieuwe gelegenheid weer nieuwe ontdekkingen. Men merkt dat
er verschil bestaat tusschen de verschillende liederen, dat ieder lied zijn eigen rhythme
heeft, waaraan de zangers zich streng houden en dat de een beter zingt dan de ander
d.w.z. zuiverder en meer maatvast. Natuurlijk is dit alles geen nieuws, maar het geeft
een eigenaardige voldoening als men na herhaald ingespannen luisteren, eindelijk
zelf begint te hooren wat men eerst steeds op gezag heeft moeten aannemen. Hetzelfde
zou men - mutatis mutandis - van het dansen kunnen zeggen. De eerste indruk is:
een troep bont toegetakelde en beschilderde roodhuiden, zonder eenige orde of
regelmaat onnoozel dooreen warrelend. Wel ziet men dat zij hun beenen bewegen
op de maat van het alles overheerschend tromgebons, maar welke bewegingen zij
maken merkt men - ook al doordat de bontheid van het geheele tafereel de aandacht
te zeer in beslag neemt - in den beginne niet op. Als men echter een tijd heeft staan
toekijken, begint men langzamerhand te zien waarin hun dansen eigenlijk bestaat en
hun kracht, hun lenigheid en de soepelheid van hun bewegingen te bewonderen. Tot
een juiste waardeering van den dans komt men eigenlijk pas als men het zelf ook
eens probeert: dan voelt men wat een onmogelijk houterig en onbeholpen figuur men
zelf zou maken te midden van die verwonderlijk lenige, rustig rhythmisch bewegende
roodhuidengestalten, en ziet men in, dat hun dansen een kunst is die hooge eischen
stelt. De beweging zelf is betrekkelijk eenvoudig. Een der voeten wordt opgelicht
en met kracht weer neergezet, maar zóo dat alleen de hiel den grond raakt;
onmiddellijk daarop volgt de rest van de voet. Dan wordt
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de geheele voet weer opgelicht en krachtig neergezet, maar nu zóó dat alleen de bal
op den grond rust; ook nu volgt onmiddellijk het andere deel. Daarna worden dezelfde
bewegingen met den anderen voet uitgevoerd. De knieën blijven steeds gebogen.
Alle voetbewegingen volgen elkaar snel op en gewoonlijk worden de voeten maar
even opgelicht, niet hooger dan bepaald noodzakelijk is om de beweging te kunnen
uitvoeren. Dit heeft ten gevolge dat die korte voetbewegingen weinig in het oog
vallen en het geheel den indruk maakt van een trippelenden sluipgang. De passen
kan men zoo lang of kort maken als men wil: de een komt dus vlugger vooruit dan
de ander, maar in den regel is de verplaatsing langzamer dan bij gewoon loopen.
Ieder danst waar hij wil: sommigen dansen den heelen cirkel rond, anderen beschrijven
concentrische cirkels binnen den grooten, weer anderen doorkruisen het dansterrein
in alle richtingen. Alles krioelt dus door elkaar: toch wordt het nooit gedrang en komt
men nooit met elkaar in botsing. Zijn er op een oogenblik zoo veel dansers op een
klein plekje bijeen, dat sommigen zich onmogelijk kunnen verplaatsen, dan dansen
zij op hun plaats voort tot er weer ruimte is: steeds bewaren zij hun gedistingeerde
bedaardheid, steeds blijven hun bewegingen rustig, soepel, elegant. Het bovenlijf is
gewoonlijk eenigszins voorovergebogen, met rechten rug; nek en hoofd gaan mee,
zoodat de oogen meestal op den grond zijn gericht. Af en toe wordt het hoofd met
een forschen ruk in den nek geworpen, vooral bij het begin van den dans. De armen
zijn bijna altijd rechthoekig gebogen, dikwijls met de handen in de zij; soms op
korten afstand van het lichaam af, soms er tegen gehouden.
Wat de kleeding betreft, is er zoo groote verscheidenheid, dat men, om niets over
te slaan, ieder individu afzonderlijk zou moeten beschrijven. Dit is voor een groot
deel hieraan toe te schrijven, dat allerlei ouderwetsche kleedingstukken en sieraden
langzamerhand door moderne fabrikaten zijn verdrongen of, door de zeldzaamheid
der grondstoffen, zóó moeilijk te krijgen zijn, dat men wel
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gedwongen is, zich met moderne kleeren en snuisterijen te behelpen. Daarbij
overheerscht dan het streven om er zoo ouderwetsch en opvallend mogelijk uit te
zien. Iedere roodhuid trekt aan wat hij kan krijgen en zoo heeft de betrekkelijke
eenvoud van weleer plaats gemaakt voor een fantastischen opsmuk. De voorkeur
verdient natuurlijk altijd een ouderwetsch kostuum van buckskin, versierd met fraai
kralenwerk en franjes en geschilderde figuren: een roodhuid die dit bezit, krijgt men
niet in tricot en fluweel al is het ook stijf van de kralen. Maar zoo'n kostuum hebben
slechts weinigen. De meesten moeten zich, wat de bekleeding van het bovenlijf
betreft, tevreden stellen met een zwart fluweelen, grootendeels met kralenwerk bestikt
vest of een dito breeden kruisband over borst en rug. Een enkele maal ziet men er,
bij wie de eenige bedekking van het bovenlijf bestaat in een dikke laag verf, bij
voorkeur hard geel. De beenen steken òf in dikke, wollen, op verschillende wijzen
gekleurde en getooide broekspijpen òf in een zeer dunne jaegerbroek: in beide gevallen
is de lendenstreek van voren en van achteren bedekt met twee vierkante, op de
gebruikelijke manier bewerkte lappen. Arm- en beenbanden met belletjes zijn zeer
gewoon, en ook een gordel, behangen met bellen zoo groot als een vuist behoort niet
tot de zeldzaamheden. Een zeer belangrijk punt is het kapsel. Sommigen dragen hun
haar in vele dunne vlechten op den rug; bij anderen is het verdeeld in platte strengen,
die, om in den vorm te blijven, op verschillende plaatsen dik met verf zijn besmeerd.
Weer anderen hebben het geheel los op den rug hangen. De meesten dragen
hoofdbanden, die het fladderen van het haar om het hoofd beletten en tevens dienen
om veeren of pluimen vast te houden. Want veeren of pluimen dragen allen. Bijzonder
geliefd zijn arendsveeren en de bekende groote veerentooi, beginnend boven het
voorhoofd en langs den rug afhangend tot op de hielen, behoort dan ook van
arendsveeren te zijn. Tegenwoordig kunnen zich evenwel maar heel weinigen deze
weelde veroorloven, want arendsveeren zijn zeldzaam en dus buitensporig duur.
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Gelukkig blijft er altijd nog één siermiddel over, dat binnen ieders bereik is: verf, of
laten wij liever zeggen kleurstof, want het is gewoonlijk geen verf in de beteekenis
die wij er aan hechten, maar een eigengemaakte krijtachtige zelfstandigheid die, met
speeksel vermengd, geschikt is om op het lichaam te worden gesmeerd. Van dit
geliefde siermiddel wordt een ruim gebruik gemaakt. De meest begunstigde kleuren
zijn rood, geel en wit, maar ook zwart, bruin en groen vallen zeer in den smaak. De
wijze van beschildering is in de meeste gevallen afhankelijk van iemands
persoonlijken smaak: van de oorspronkelijke beteekenis van bepaalde figuren en
kleuren - zij hebben die vroeger ongetwijfeld gehad - is thans weinig of niets meer
te bespeuren. Zelden vindt men meer dan drie verschillende kleuren op één gezicht:
ook voor den roodhuid, hoe verzot hij ook is op bonten opschik, bestaan zekere
aesthetische grenzen die hij niet overschrijdt. Hier komt natuurlijk bij dat, al is men
zich de beteekenis van bepaalde kleurencombinaties nu niet meer bewust, toch ook
thans nog zekere oude regels onbewust in het gebruik in acht worden genomen.
Tot nu toe hebben wij alleen over de mannen gesproken, maar ook vrouwen kunnen
in den grasdans, zooals trouwens in de meeste dansen, handelend optreden. Ook haar
dans komt neer op zekere hoogst eenvoudige voetbewegingen, die evenwel zoo
weinig energiek zijn, dat het geheel zich voordoet als een traag geschuifel. Zij
verplaatsen zich altijd zijwaarts en houden elkaar bij de hand, gezamenlijk een heele
of onvolledige cirkel vormend. De voetbeweging gaat gepaard met een zeker
heupgewieg, waarvan de aard echter voor den toeschouwer verborgen blijft, daar de
breede gordel (gewoonlijk stijf van kralen of korte koperen spijkers) het onmogelijk
maakt juist van dit deel van het lichaam de beweging te controleeren. Evenals de
mannen zijn zij beschilderd - gewoonlijk minder druk - en ook zijn enkele met veeren
getooid. Overigens bestaat haar costuum uit een lange, vormelooze japon van
vuurroode dikke wollen stof, met korte, zeer wijde mouwen.
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De kleuren zijn meestal vrij schel, vooral van het onderste gedeelte dat versierd pleegt
te zijn met eenige breede, verschillend gekleurde, horizontale banen of biesjes. Rug
en borst zijn behangen met sierbanden van kralenfranje met miniatuurklokjes of
belletjes en stekelvarkenspennen. Het geheel maakt, ondanks de vele harde kleuren,
een bijzonder mooien indruk. Het zingen der vrouwen verschilt zeer van dat der
mannen: het is in alle opzichten zachter. De mannen zingen altijd uit volle borst;
daardoor komen de minder fraaie stemmen, die niet altijd de zwakste zijn, meer uit
dan, naar onzen smaak, wenschelijk is; de vrouwen doen dit nooit, maar zingen altijd
min of meer gedempt. Verder wordt het bruuske, het stootende, dat nu eenmaal eigen
is aan het indiaansche gezang, door de slepende wijze van zingen der vrouwen
aanmerkelijk verzacht. Het vrouwengezang klinkt daardoor, vooral in de lage tonen,
weemoedig, droevig zelfs, maar dikwijls indrukwekkend mooi.
In tegenstelling met de mannen, zingen de dansende vrouwen zelve. Een enkele
maal ziet men ook wel een vrouw onder de trommelaars, maar dit is geen gewoonte.
Over het algemeen nemen de vrouwen weinig deel aan den dans zelf; daarentegen
zijn zij trouwe toeschouwsters en amuzeeren zich zoo mogelijk nog meer dan de
dansers zelf. Trage mannen sporen zij dikwijls aan om zich in het gewoel te mengen
en, naar haar gebaren te oordeelen, onthouden zij zich ook niet van critiek: het
dansterrein aan alle kanten omringend, gezeten op haar bonte dekens, soms in een
drie-, vierdubbele rij, waarvan de open plekken zijn opgevuld met zuigelingen,
honden en stoeiende kinderen, vormen zij een goedig, licht te amuzeeren, maar
spotziek publiek.
Als ‘aanspoorder’ treedt ook de in het verhaal vermelde ‘man met de zweep’ op:
die zweep is een fraaie, met veeren en franje versierde geesel, waarmee hij af en toe,
den cirkel van vermoeid neerzittende mannen rondloopend en gillende kreten
uitstootend, links en rechts klappen uitdeelt. Zijn optreden wekt altijd groote hilariteit,
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maar intusschen wordt er meestal aan zijn aansporing gehoor gegeven.
De dans wordt gewoonlijk besloten met een uitdeeling van geconserveerd voedsel,
dat evenwel niet, zooals bij de meeste andere dansen gebruikelijk is, op het terrein
zelf wordt verorberd, maar door de diverse dansers mee naar huis wordt genomen.
De lezer zal uit mijn beschrijving niet den indruk hebben gekregen, dat wij hier
met een godsdienstige plechtigheid te doen hebben: er is dan ook in den grasdans,
zooals die op het oogenblik in gebruik is, niets wat daaraan doet denken. Ook de
omstandigheid, dat deze dans niet alleen niet aan bepaalde tijden gebonden is, maar
ook blijkbaar zonder eenige aanleiding of voorbereiding altijd plaats heeft wanneer
er maar genoeg deelnemers voor te vinden zijn, wijst er op, dat de huidige Peigans
hem uitsluitend als een aangename tijdpasseering beschouwen, wat zich zeer goed
laat verklaren uit het feit, dat hij oorspronkelijk niet bij dezen stam inheemsch is.
Voordat wij tot de behandeling der echt religieuze dansen overgaan, dient er op
gewezen te worden, dat het religieus-zijn van een dans op zich zelf nog geen bewijs
is, dat hij sinds menschenheugenis eigen is geweest aan een bepaalden stam.
Dergelijke dansen toch berusten op een bepaald geloof, een bepaalde religieuze
voorstelling die men gewoonlijk niet bij één, maar bij zeer vele stammen aantreft en
waarvan men soms kan aantoonen dat zij, men weet niet hoe, binnen een zeker gebied
is opgekomen en zich vandaar uit als een machtige religieuze beweging over tal van
verwante en niet-verwante stammen heeft verbreid. Bij al die stammen
achtereenvolgens is zij dan in bepaalde ritueele verrichtingen tot uiting gekomen en
bij al die stammen vinden wij, als resultaat, een zekeren dans, die, kleinere of grootere
verschillen van ondergeschikten aard daargelaten, overal hetzelfde karakter vertoont,
overal de gemeenschappelijke grondgedachte laat doorschemeren. Het is duidelijk
dat het, wat de echt religieuze dansen aangaat, zeer moeilijk, zoo niet onmogelijk is,
om de grens te trek-
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ken tusschen inheemsch en niet-inheemsch: wij zullen ons dan ook bij de bespreking
der religieuze dansen niet in deze kwestie verdiepen, maar, waar daartoe aanleiding
is, kortelijk op den samenhang wijzen met dansen die bij andere stammen in gebruik
zijn en die op dezelfde religieuze gedachte berusten.
Zooals reeds vermeld, zijn er onder de religieuze Peigan-dansen drie die vooral
in aanmerking komen om besproken te worden: dit zijn de ‘medicine-pipe’ - of
‘calumet - dans’, de ‘zonnedans’ en de ‘beverdans’. De eerste staat, zooals de naam
aanduidt, in nauw verband met het heele complex van religieuze voorstellingen, dat
in den ouden tijd en voor een deel ook thans nog als 't ware gesymbolizeerd wordt
door den zoogenaamden ‘calumet’. Oorspronkelijk schijnen de calumet in engeren
zin (de rietsteel met bijbehoorende aanhangsels) en de pijp (steel met met kop) niet
dezelfde beteekenis gehad te hebben. Uit alle oudere berichten blijkt, dat de functies
van de medicinepipe in het religieuze en maatschappelijke leven der roodhuiden
(men denke bijv. aan de ‘vredespijp’) voor een groot deel teruggaan op die van den
thans grootendeels in onbruik geraakten calumet. Welke de factoren zijn die tot die
verandering hebben geleid is nog niet met zekerheid uit te maken, maar voor een
deel moet het zeker hieraan worden toegeschreven, dat de ritueele handeling van het
rooken en het verrichten van bepaalde handelingen met den calumet zich
langzamerhand tot één ceremonie hebben gecombineerd, hetgeen zooveel te
makkelijker kon geschieden, doordat bij de calumet-ceremoniën, zooals bij zooveel
andere, van ouds rook- of brandoffers zullen hebben plaatsgehad. De calumet of
medicine-pipe-dans nu heeft in het algemeen het karakter van een ritueele plechtigheid
ter eere van de pijp, met het doel, om de met de pijp in eenigerlei mystieke betrekking
staande gevaarlijke machten gunstig te stemmen. Voor de Peigans staat de pijp in
een een zekere betrekking tot donder en bliksem, maar daaronderdoor loopen
voorstellingen van ziekten brengende of genezende machten, die eveneens door
tusschenkomst van de pijp benaderd
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kunnen worden. Over den oorsprong van de medicine-pipe wordt het volgende verteld.
Een man werd getroffen door den bliksem. Hij bleef den geheelen dag dood liggen,
maar toen werd hij weer levend. Daarop maakte hij een medicine-pipe en zeide dat
de donder hem die had geschonken terwijl hij, door den bliksem getroffen, dood
neerlag. Hij vertelde zijn volk ook dat de donder een man is, die in een andere wereld,
boven ons, huist. Zoo werd de medicine-pipe ontdekt.
Volgens de beschrijving (want schrijver dezes is niet zoo gelukkig geweest het
heilige voorwerp zelf te mogen beschouwen) ziet de pijp eruit als volgt. De ronde
populierhouten steel, die ongeveer een armslengte lang en twee centimeter dik is,
heeft aan het ééne einde een vierkant mondstuk van twee centimeter lang en één
centimeter dik en eindigt aan den anderen kant in een rond stukje van dezelfde
afmetingen, dat in het onderstuk van den kop (zie beneden) wordt gestoken. Uitgaande
van het mondstuk is de steel voor drie negenden rondom bezet met kralen, het eerste
en derde negende met witte en het tweede met roode kralen. Het overige gedeelte
van den steel is bedekt met gele arendsveeren. Dicht bij den kop hangt een sierbundel
bestaande uit een twaalftal draden of banden van buckskin, bezet met witte
arendsveeren waarvan de schachten bedekt zijn met roode, witte en blauwe stekels
(van het stekelvarken). De uiteinden der draden zijn door een snoer met belletjes met
elkaar verbonden; onder aan iederen draad (dus onder de belletjes) hangt een bos
paardehaar. Verder is de steel nog voorzien van drie paren afhangende banden bezet
met witte kralen en van onderen eindigend in gele arendspluimen: één van deze paren
hangt dicht bij het mondstuk en de andere twee bevinden zich respectievelijk op één
derde en twee derden van den afstand tusschen het eerste paar en het boven vermelde
twaalftal. De kop is van zwarten (of zwart geverfden) steen en bestaat uit twee
onderdeelen - het geheel is evenwel altijd uit één stuk -: de eigenlijke kop en het
onderstuk. De kop heeft den vorm van een buikig vaatwerk met of
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zonder korten, wijden hals; het onderstuk, dat altijd door een kort, rond of vierkant,
nauwer tusschenstuk van den kop gescheiden is, kan verschillende vormen hebben
maar is, in de richting van den steel, steeds langer dan de middellijn van den kop.
De hoogte van kop met onderstuk is ongeveer een zesde van de steellengte.
De pijp is gemeenschappelijk eigendom van den heelen stam, maar bevindt zich
altijd tijdelijk in het bezit van een bepaalde persoon, die in deze hoedanigheid, als
leider van de verschillende medicine-pipe-dansen optreedt. Als iemand ziek is, komt
het wel eens voor, dat hij (of een ander voor hem), gebeden richt tot de pijp onder
de stilzwijgende gelofte, dat hij een ‘feest’ voor de pijp zal aanrichten als deze de
ziekte verdrijft. Wordt de patiënt dan beter, dan heeft dat ‘feest’ ook werkelijk plaats
en wel in den vorm van een dans ter eere van de pijp: bij dien dans treedt de herstelde
zieke als leider op en tevens als nieuwe bezitter van de pijp, die van dat oogenblik
in zijn bezit blijft, totdat zij op dezelfde wijze weer op een ander overgaat. Deze
dankdansen, die op alle tijden van het jaar kunnen plaats hebben - de pijp kan dus
verscheidene malen per jaar van bezitter wisselen - moeten worden onderscheiden
van den echt ritueelen medicine-pipe-dans, die op gezette tijden wordt uitgevoerd
en, zooals ik reeds zeide, met donder en bliksem in verband staat. Over dezen dans
werden mij door meergenoemden ‘Black-horse-rider’ de volgende inlichtingen
verstrekt:
In den herfst of in den winter wordt de medicine-pipe uit haar omhulsel te
voorschijn gehaald en een ieder uitgenoodigd om haar te komen bekijken. De bezitter
van de pijp spreekt zijn zegen uit over al de menschen, die in de tent aanwezig zijn
en bidt voor hen. Onder de menigte bevinden zich ook de vorige bezitters van de
pijp. Nadat nu eerst de heilige tabak vereerd is door den bezitter van de pijp, krijgen
vier van de vroegere bezitters ieder een trom. Zij slaan nu op die trommen en zingen
de liederen van den medicine-pine-dans. Eén voor éen staan nu de vroegere bezitters
op en dansen met de pijp. Als dit
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eenigen tijd heeft geduurd, is de dans uit. De bezitter legt nu de tabak naast de pijp,
daarop legt hij de pijp op de tabak en eindelijk zegent hij de pijp en bergt haar weg.
Daarop verlaten alle aanwezigen de tent. Van nu af krijgt men de pijp gedurende den
heelen winter nooit zonder haar omhulsel te zien.
Wanneer, in de lente, de eerste donderslag gehoord wordt, gaat ieder die wil,
zonder uitgenoodigd te zijn, met vreugde in het hart naar den bezitter van de pijp.
Deze richt een feest aan en laat bessensoep klaarmaken, voor den donder. Dit
beteekent, dat zij met den donder zullen dansen en eten en rooken. De dans begint
op dezelfde wijze als in den herfst of den winter. Wanneer het dansen afgeloopen is,
haalt de bezitter de heilige tabak te voorschijn, verdeelt die in stukjes en geeft ieder
der aanwezigen een stukje: allen achtereenvolgens rooken dit in de pijp op. Daarop
eten zij en drinken zij de bessensoep. Als dat afgeloopen is, bidden zij allen tot den
donder en zeggen dat zij blij zijn hem weer te hooren en hem te ontmoeten en met
hem te eten en te rooken. En allen bidden zij hem, dat hij gedurende den zomer geen
kwaad zal doen. Daarop is de dans afgeloopen.
Gebruik en vereering van de calumet zijn volstrekt niet beperkt tot de Algonkische
stammen. Ritueele handelingen, waarbij de medicine-pipe een rol speelt heeft men
bij meer dan twee en twintig, tot verschillende taal- en cultuurgroepen behoorende
stammen aangetroffen en men mag dus aannemen, dat al deze handelingen teruggaan
op een oeroud, misschien eenmaal algemeen indiaansch ritueel. Te waarschijnlijker
wordt dit als men ziet, welk een verscheidenheid van religieuze voorstellingen en
uitingsvormen in het hedendaagsche calumet-ritueel aan den dag treedt, een
verscheidenheid zoo groot, dat het onmogelijk is om de eigenlijke kern van dit ritueel
uit de huidige chaos te voorschijn te brengen. Weliswaar geldt ook hiervan wat ik
reeds met betrekking tot de indiaansche dansen in het algemeen heb opgemerkt: een
samenvattende studie ontbreekt nog - maar toch is nu al wel te zien, dat zulk
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een studie hoogstwaarschijnlijk niet tot onbetwistbare resultaten zou leiden: daarvoor
heeft het calumet-ritueel een te lange ontwikkelingsgeschiedenis achter zich.
Thans ga ik over tot den derden der te beschrijven dansen, den zonnedans. Deze
vertoont een geheel ander karakter dan de beide anderen; was de grasdans een
vermaak, een sport zou men haast kunnen zeggen, en de medicine-pipe-dans een van
de vele ceremoniën, die zich bij de verschillende stammen gedifferentieerd hebben
uit het overoude, misschien eens algemeen indiaansche calumet-ritueel, de zonnedans
is noch met dezen, noch met genen te vergelijken. Hij behoort tot die dansen, die,
met de religieuze voorstellingen waarvan zij de uitingen zijn, van stam op stam
overgaan, op het religieuze leven van heele stammengroepen inwerken en na korteren
of langeren tijd er geheel mee samensmelten. Geen ceremonie die de eene stam van
den anderen heeft ‘geleerd’, maar een machtige geloofsbeweging, die als een golf
de prairie heeft overstroomd, hier bestaande elementen in zich opnemend, ginds door
dat bestaande een weinig gewijzigd, maar overal ten slotte innig samengroeiend met
het religieuze bewustzijn.
De volle religieuze beteekenis van dezen dans weer te geven, zijn verhouding tot
het oude ritueel te schetsen en zoodoende een levendig beeld te geven van het
religieuze leven dat uit die wederzijdsche inwerking geboren wordt, is mij niet
mogelijk. Daarvoor is een persoonlijk meeleven, een innig meevoelen een volstrekt
vereischte - en dit ontbreekt mij. Persoonlijk heb ik slechts een gedeelte van den
zonnedans bijgewoond en juist niet het belangrijkste gedeelte en in de literatuur over
den zonnedans kan men wel vele bijzonderheden vinden, maar blijft de religieuze
achtergrond in een kleurloozen schemer gehuld: het religieuze ligt er bedolven onder
het ritueel. Wat ik dus over dezen dans zal mededeelen is onvolledig: pas wanneer
Prof. Ulenbeck, die in 1911 voor de tweede maal eenige maanden onder de Peigans
heeft doorgebracht, al zijn ondervindingen en
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indrukken zal hebben gepubliceerd, zal het mogelijk zijn zich een volledig en vooral
een juist beeld van den zonnedans als religieus verschijnsel te vormen. Op het
oogenblik wordt de zonnedans - eertijds bij alle prairievolken in zwang - gevonden
bij acht stammen, die over een groot deel van het prairiegebied verspreid zijn en met
hun achten drie verschillende taalfamilies vertegenwoordigen nl. het Algonkisch,
het Dakota of Sioux en het Shoshonisch: hij heeft dus ook thans nog een vrij groote
verbreidheid.
Wat de oorspronkelijke beteekenis ervan is, heeft men nog niet kunnen vaststellen.
Niemand twijfelt eraan, dat hij in het nauwste verband staat met de algemeen
gebruikelijke ‘zonvereering’ en in het algemeen schijnen de gegevens erop te wijzen,
dat wij met een oorspronkelijke zomer-solstitium-ceremonie te doen hebben, maar
dit laatste is al volstrekt niet zeker en wanneer men zich in de bijzonderheden van
dezen dans, zooals hij zich bij de verschillende stammen op het oogenblik voordoet,
gaat verdiepen, komt men voor meer raadsels te staan. Wij zullen hier niet op al deze
kwesties ingaan, maar wel lijkt het wenschelijk om alvorens het een en ander over
den Blackfoot-zonnedans mede te deelen, kort samen te vatten wat wij aangaande
de hoofdzaken van den zonnedans in het algemeen uit de bestaande beschrijvingen
leeren.
De aangewezen tijd voor den zonnedans is de zomer, maar het komt ook wel voor
dat hij in den herfst plaats heeft. Bij sommige stammen wordt hij geregeld ieder jaar
uitgevoerd, bij andere, vooral de Algonkische, staat hij veelal in verband met een
gelofte van een enkel individu, die op deze wijze ziekte hoopt af te weren of zich
tegen eenigerlei andere gevaarlijke macht, speciaal tegen den bliksem, poogt te
beschermen. Dit gebruik herinnert ons aan den medicine-pipe-dans, waarmee de
zonnedans trouwens nog een ander punt van overeenkomst vertoont. Bij de Arapaho
(Algonkische stam in Oklahoma) fungeeren als priesters (leiders) bij den zonnedans
allen, die in vorige
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jaren door het doen van geloften de aanleidende oorzaak van deze ceremonie zijn
geweest. De overige deelnemers zijn zij die minder belangrijke geloften hebben
afgelegd: hunne deelname wordt evenwel niet vereischt. Bij de stammen waar dit
niet het geval is, b.v. bij de Sioux, worden de niet-priesterlijke deelnemers gekozen
door een vast priester-college dat zichzelf, zoo noodig, aanvult. De geheele dans
duurt gewoonlijk acht dagen. Gedurende de vier eerste hebben voorbereidende
ceremoniën plaats in een speciaal daartoe opgerichte ‘geheime’ tipi, waar de priesters
dagelijks bijeenkomen en den tijd doorbrengen met rooken, vasten, bidden en het
‘prepareeren’ van de voorwerpen die gedurende den dans gedragen of op het altaar
gebruikt zullen worden. Op den laatsten dag van de geheime riten wordt de groote
medicine-lodge gebouwd. Het uitkiezen van een plaats, het verzamelen van palen en
looftakken en het oprichten zelf gaan weer gepaard met allerlei ceremonies. De lodge
bestaat òf uit een ronde, daklooze omheinde ruimte met een paal in het midden òf
uit een cirkelvormig, gedeeltelijk bedekt samenstel van verticale palen waarvan het
vorkvormig boveneinde door dakpalen verbonden is met den vork van een paal in
het midden. De middellijn bedraagt twintig tot dertig meter. De ingang is steeds naar
het oosten gekeerd. Zoodra de lodge klaar is, verlaten de priesters officieel de geheime
voorbereidingstipi en begeven zich naar de groote lodge. Dien zelfden avond heeft
de wijding van de lodge plaats en den volgenden morgen wordt, aan den westkant,
het altaar opgericht. Dit bestaat bij sommige stammen uit een rond of vierkant, van
gras en onkruid gezuiverd plekje grond, waarop soms een pijp en een buffelhuid
liggen, bij andere uit een gecompliceerde inrichting met gekleurde zandfiguren,
overeind staande stokken met regenboog-symbolen en struiken en jonge boomen.
Als het altaar gereed is worden de dansers, die bij sommige stammen, op een
lendendoek na, naakt zijn, door de priesters geverfd en voorzien van loofkransen om
hoofd, nek, middel, polsen en enkels. Daarna begint de dans. Deze wordt natuurlijk
weer bij verschillende stammen
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op verschillende wijzen uitgevoerd. Algemeen gebruikelijk schijnt hierbij het blazen
op fluitjes van vogelbeen te zijn, wat men wel heeft opgevat als een symbolizeering
van de ademhaling. Een ander element, dat men bij alle stammen terugvindt, is het
brengen van offers, voornamelijk aan de zon. Hiertoe moeten ook worden gerekend
de zelfkwellingen, die bij sommige stammen, vooral de Cheyenne (Algonkisch) en
de Mandan (Sioux) in vroegere dagen den zonnedans tot een schouwspel van de
meest stuitende barbaarschheid maakten. De meest gebruikelijke wijze was, dat men
een touw, dat van de vork van de middenpaal naar beneden hing, aan een soort
vleeschpin vastmaakte die men, als een speld, in de borsthuid had vastgezet en zich
dan zoo liet ophijschen; of dat men éen of meer buffelschedels die op dezelfde wijze
met de rughuid waren verbonden, het kamp rond sleepte. In sommige stammen was
het gebruikelijk om een stukje vleesch uit arm of schouder te snijden en dit, met
tabak, bij wijze van offer bij den voet van den middenpaal neer te leggen. Een minder
aanstootelijke vorm van offeren, en die ook thans nog in gebruik is, bestaat in het
prijsgeven van, meest afgedragen, kleeren, ook wel kleurige lappen en linten, die
aan den middenpaal worden opgehangen.
Na afloop van den zonnedans worden lodge en altaar niet afgebroken: zij worden
als heilig en onschendbaar beschouwd, het eigendom van de zon.
Volgens G.A. Dorsey, die den zonnedans van verscheidene stammen uitvoerig
heeft beschreven, is het ritueel gegrond op een complex van weliswaar los
samenhangende, maar toch zeer verschillende voorstellingen. Zoo zou de middenpaal
de zon symbolizeeren, maar tevens de tweeheid hemel en aarde en, op sommige
oogenblikken, den gemeenschappelijken vijand van den stam. Verder schijnt de vork
van den middenpaal zich in de voorstelling te verbinden met het nest van den
‘dondervogel’, wat in overeenstemming is met de opvatting dat de zonnedans niet
alleen de zon, maar ook andere natuurkrachten geldt. Het altaar houdt Dorsey voor
een symbool van leven en vruchtbaar-
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heid en de groote ronde lodge vertegenwoordigt volgens hem de heele aarde. Ook
speelt in den zonnedans, zooals in zooveel andere religieuze dansen, de vereering
van de vier hemelstreken een rol, hetgeen duidelijk uitkomt in zekere symbolische
figuren.
Dit alles is evenwel nog maar hypothese en ik vermeld het dan ook alleen als een
inleiding op hetgeen ik over den zonnedans bij de Peigans wil meedeelen. Voor ik
daartoe overga, wil ik nog op een enkel feit opmerkzaam maken, dat een eigenaardig
licht werpt op het wezen van den zonnedans en tevens de bijzondere hardnekkigheid
verklaart, waarmee de roodhuiden aan dezen dans blijven vasthouden.
Dorsey merkt op, dat de zonnedans niet alleen de belangrijkste ceremonie van de
prairiestammen mag heeten, maar tevens een integreerend deel uitmaakt van hun
sociale organisatie. En inderdaad: in den wijden cirkel van tipi's, die gedurende de
dagen van den zonnedans de groote lodge omgeeft, moet men meer zien dan een
willekeurige groep, die gemakshalve op deze wijze kampeert. Wat wij hier zien, is
de geheele stam, samengekomen niet alleen voor den zonnedans, maar om hun
gemeenschappelijke belangen te regelen, om gezamelijk feest te vieren, om gezamelijk
rouw te bedrijven, kortom om voor korten tijd één te zijn. En evenals het middelpunt
van den kampcirkel wordt gevormd door de eerwaardige zonne-lodge, zoo is ook de
zonnedans de godsdienstige kern van al die sociale bedrijvigheid. Het is de zonnedans
die er hen ieder jaar als 't ware weer aan herinnert, dat zij één zijn, één in religie,
maar ook één in nationaliteit en zoo is de zonnedans meer dan iets anders geschikt,
om hen te bewaren voor een ziellooze onverschilligheid, waarin de aanhoudende
inwerking van de beschaving hen anders zeker zou doen vervallen. Als men dit in
het oog houdt, kan men zich licht begrijpen, dat zij alles liever opgeven dan hun
zonnedans: hij is het plechtanker van hun nationaal bewustzijn en dus inderdaad,
zooals Dorsey zegt, een ‘bestaansvoorwaarde’. En nu wordt ook duidelijk, waarom
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juist deze dans steeds zulk een buitengewoon sterke tegenwerking heeft ondervonden
van de zijde van missionarissen en regeerings-ambtenaren: immers in beider belang
is het, dat zoowel het nationaal bewustzijn als de religie met den meest mogelijken
spoed worde uitgeroeid. De missionaris vecht hoofdzakelijk tegen de laatste, het
gouvernement tegen het eerste en daar beide in den zonnedans onafscheidelijk
verbonden zijn, hebben én de regeeringsman én de zendeling dezen dans den heiligen
oorlog verklaard. Tot de ontsteltenis van de zendelingen hebben wellicht de vroeger
vermelde zelfkwellingen veel bijgedragen; hoewel men aan den anderen kant zich
niet kan ontveinzen, dat deze, hoewel wat ruw en onaesthetisch van vorm, in principe
niet meer onchristelijk zijn, dan elke andere vorm van natuur-vereering.
Om thans terug te keeren tot de Blackfeet zij allereerst vermeld, dat de zonnedans
zooals door mij bijgewoond bij de Peigans, volstrekt niet in alle opzichten
overeenstemt met de hierboven gegeven algemeene schets. Zoo is het ritueel bij de
Peigans aan den eenen kant minder gecompliceerd dan bij sommige andere
Algonkische prairie-stammen, maar vertoont het aan den anderen kant zekere, hetzij
oudere, hetzij jongere elementen, die men bij die andere stammen niet vindt.
Wat hier over den Peigan-zonnedans wordt medegedeeld, is gedeeltelijk door mij
zelf bijgewoond, maar daar ik er, ter bevestiging, bovendien een roodhuid zelf over
heb ondervraagd, geef ik zijn mededeelingen zoo letterlijk mogelijk weer. Het
algemeen relaas van den zonnedans, meegedeeld door Sikimiaχkitopi luidt aldus:
Alle palen liggen klaar in 't rond en in het midden is een diep gat gegraven.
Daarnaast ligt een groote, zware paal of boomstam met een vork aan het boveneinde:
aan die vork zijn eenige berkentakken, kleeren en stukken katoen gebonden, als een
offer aan de zon. Tegen den avond komen alle bewoners van het kamp, in vier groepen
verdeeld, bijeen: van elk der vier windstreken komt éen groep. In elke groep zijn
eenige mannen die ieder een zijpaal
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dragen en evenveel anderen die ieder den met den zijpaal verbonden dakpaal
vasthouden. Zij gaan allen naast elkaar staan, in een cirkel om het gat heen en zij
zingen en juichen. De vrouwen van elke groep staan achter haar mannen en zij zingen
met hen mee. Dit beteekent: een loflied vóór het opzetten van den grooten paal die
in het midden ligt. De man en vrouw die de ‘makers’ van de medicine-lodge zijn,
staan in het midden, op den paal. Zij doen dat om door de zon gezien te worden en
de zon te doen weten dat zij de menschen zijn die de lodge ‘gemaakt’ hebben. De
man heeft als eenig kleedingstuk een zwarte deken om en zijn lichaam is geheel
zwart geverfd. Zijn vrouw draagt een kleed van elandsvel en heeft een medicine
veerentooi op het hoofd. Nadat zij gebeden hebben, gaan zij van den paal af: iedereen
juicht nu. Eindelijk lichten eenige mannen den grooten paal op en steken het
ondereinde in het gat. Daarop lichten de andere mannen die palen dragen deze alle
op het zelfde oogenblik op en plaatsen de uiteinden (der dakpalen) in de vork. Dit
gaat zeer snel in zijn werk. Nu wordt de groote paal overeind gezet, de dakpalen
omhoog gedrukt en de zijpalen in den grond gezet. De lodge is nu gebouwd. De wand
wordt bedekt met bebladerde takken als beschutting tegen de zon. Onderde hand is
de zon ondergegaan. Iedereen gaat naar zijn tent voor het avondeten. Na afloop
daarvan begeven zij zich weer gezamenlijk naar de medicine-lodge. In het westelijk
gedeelte van de lodge is een met bebladerde takken afgeschoten ruimte, ongeveer
tien voet in het vierkant, waarin één man zit: die man moet dag en nacht dansen.
Naast dit afgeschoten gedeelte zitten vijf of zes mannen rond een groote trom: zij
slaan op de trom en zingen de zonnedans-liederen. Zoodra zij beginnen te zingen,
staat de man die alleen zit, op en danst, voortdurend op een fluitje blazend, zonder
van zijn plaats te gaan, door, tot het lied uit is. Gedurende vier dagen en vier nachten
eet hij niets, altijd zit hij daar en het grootste deel van den tijd danst hij. Intusschen
heeft men een groot opperhoofd gekozen om gedurende den eersten nacht in de
medicine- lodge het verhaal van
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zijn krijgsbedrijven en zijn paardendiefstallen te doen: hij vertelt ook andere
geschiedenissen uit zijn leven en van de vele gevaren waaraan hij ontsnapt is. En hij
vertoont hoe hij deed in de oude tijden. Hij doet dat niet om door iedereen gezien en
gehoord te worden: hij geeft veel weg, geweren en paarden. Dit krijgen de anderen
die in de medicine-lodge zijn ten geschenke. Met zonsopgang staakt hij zijn verhalen
en wordt een ander opperhoofd uitgekozen. Deze begint dan op zijn beurt zijn
levensgeschiedenis te vertellen: hoe hij zijn vijanden pleegde te dooden, hun scalpen
buit maakte en hun geweren en hoe hij 's nachts paarden stal uit het vijandelijke
kamp. Ook hij staat vele paarden en andere bezittingen af en eindigt zijn verhaal met
zonsondergang. Dan treedt weer een ander opperhoofd op en zoo gaat het steeds
door, vier dagen en vier nachten lang. Alle bewoners van het kamp mogen dag en
nacht bij de dansen tegenwoordig zijn. Wanneer de zonnedans afgeloopen is, wordt
het kamp opgebroken en trekken de verschillende families in alle richtingen uit, om
te jagen en wintervoorraad op te doen.
Als een gedeeltelijke aanvulling en in zekeren zin als commentaar op dit relaas
kan het verslag gelden, dat Prof. Uhlenbeck van een anderen roodhuid te hooren
kreeg en waarvan ik het voornaamste hier laat volgen1). Tegen den tijd dat de
zonnedans plaats zal hebben gaan de mannen uit om buffels te vangen; de vrouwen
zoeken bessen en zamelen wilgetakken voor de zweethutten. Als deze toebereidselen
zijn afgeloopen, zingt men tot het echtpaar dat de lodge zal ‘maken.’ Den volgenden
ochtend trekt men gezamenlijk naar de plaats waar de lodge zal worden opgericht
en gaat aan den arbeid: sommigen hakken de middenpaal, anderen de zij- en dakpalen.
De vrouwen koken soep en sleepen kleine boompjes aan. Vóór men

1) Prof. Uhlenbeck heeft de geheele plechtigheid bijgewoond en deze mededeelingen dus kunnen
controleeren: zij zijn natuurlijk lang niet volledig, maar, zooals men zien zal heeft Prof.
Uhlenbeck, waar dit bepaald noodig was, ze voor mij aangevuld.
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tot het eigenlijke oprichten overgaat, wordt door wijze vrouwen de zon met buffeltong
vereerd; daarop geven zij buffeltong aan haar echtgenooten en aan haar
bloedverwanten. In den avond, als de lodge er staat, komen al de genootschappen
de lodge binnen en heeft er een dans plaats. Den volgenden ochtend begint de
zonnedans. De trom wordt geslagen door oude mannen en hun dochters, op halve
huiden. Als de hoofdelingen oud en dwaas zijn, vertellen zij allerlei onware
heldenfeiten en denken dan dat het volk hen zal prijzen en dat zij er nog een vrouw
bij zullen krijgen: dat zijn slechte oude mannen. Daarop wordt de soep en het vleesch
binnengebracht. De zonnedanser krijgt een pijp en aan hem worden de offers gegeven.
Daarop verft hij de gezichten van de menschen.
Uit het hier meegedeelde kan men al wel zien hoe de algemeene gang van zaken
is, maar enkele punten vereischen nog eenige nadere toelichting. Een groot deel van
de voorbereidende werkzaamheden, zooals het vangen van buffels, het houthakken
e.d. wordt verricht door de verschillende ‘krijgsgenootschappen’, die, behalve hun
door dezen naam reeds voldoende aangeduide functie, ook nog andere, sociale en
religieuze plichten te vervullen hebben. Zoo schijnt het genootschap der ‘Crazy-dogs’,
dat de reputatie had van een krijgsbende van weergalooze dapperheid, tevens een
soort politie-corps in vredestijd gevormd te hebben, belast met de handhaving van
orde en tucht in het kamp. Daar er van een handhaving van orde natuurlijk alleen
sprake kan zijn, wanneer een groot aantal families bij elkaar kampeert, is het
begrijpelijk dat het optreden van een dergelijk corps een van de sociale elementen
is, die onafscheidelijk verbonden zijn aan de formatie van den kampcirkel: immers
dan vooral kan en moet de geheele sociale organisatie zich vrijelijk ontplooien.
Het echtpaar dat Sikimiaχkitopi de ‘makers van de lodge’ noemt, vervult blijkbaar
dezelfde rol als de, eveneens ‘lodgemaker’ genoemde persoon bij de Arapaho en
Cheyenne: het is nl. degeen die een gelofte heeft afgelegd om, als een zekere bede
wordt ingewilligd, een zonnedans te
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zullen doen plaats hebben, d.w.z. de kosten daarvan te zullen dragen.
Moeielijker te determineeren is de persoon van den in het tweede relaas genoemden
‘zonnedanser.’ Aangaande den man, die in den zonnedans van 1911 deze rol vervulde,
kan ik nog de volgende bijzonderheden mededeelen, ontleend aan aanteekeningen
van Prof. Uhlenbeck.
Hij zat in het afgeschoten gedeelte van de lodge. Om het hoofd had hij een
loofkransje, en hij was gehuld in een dun, lang, wit kleed met breeden, gelen rand,
dat van voren geheel openhing. Bovenlijf en beenen waren naakt en geel geverfd;
het gezicht was beschilderd met verschillende figuren. In de rechterhand hield hij
een veer, waar drie kwastjes van afhingen, in de linker een groen takje. Telkens
spreidde hij de armen uit en kruiste ze dan weer over de borst. In den mond hield hij
een houten fluitje. Hij kwam uit het priëel naar voren en danste daar vlak voor, steeds
op dezelfde plek. Telkens kwamen menschen naar hem toe; in diepen eerbied kwamen
zij voor het priëel. Van een echtpaar gaf de man hem een pijp en bracht de vrouw
een stuk doek op een stok gespannen, met een bosje groen erom. Eerst baden zij,
staande. Daarna danste de zonnedanser lang voor hen; ten slotte gingen zij het priëel
binnen en baden daar nog geruimen tijd.
Blijkbaar vervult deze persoon een of andere priesterlijke functie, maar of hij als
vertegenwoordiger van de zon beschouwd wordt en als zoodanig de aan deze godheid
aangeboden offers aanneemt, dan wel of hij eenvoudig als leider van de geheele
offerplechtigheid optreedt, is uit de weinige gegevens niet af te leiden.
Merkwaardig is, dat bij de Peigans, hij alleen danst: in dit opzicht verschilt de
Peigan-ceremonie van alle andere, hetgeen doet vermoeden - er is natuurlijk geen
sprake van bewijzen - dat het bij dezen stam oorspronkelijk ook anders zal zijn
geweest. Gemakkelijker te verklaren is het optreden van hoofdelingen die hun
levensgeschiedenis vertellen en daarbij op aanschouwelijke wijze hun heldendaden
vermelden. Het is - om te zien - een vrij kinder-
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achtige vertooning: het doet sterk denken aan het ‘Indiaantje spelen’ van blanke
kinderen, maar zóó zinloos is het toch in werkelijkheid niet. Er is een aloud, zeer
verbreid indiaansch gebruik om de dappere daden die men in den strijd verricht heeft,
te tellen. Dit tellen geschiedt volgens bepaalde regels, sommige feiten mogen
meegeteld worden, andere niet. Veelal zal de held, die ten aanhoore van een talrijk
publiek op deze wijze verslag staat te geven van zijn krijgsverrichtingen, bij elk
nieuw telbaar feit een of ander voorwerp aanraken of slaan. Oorspronkelijk telt men
het aantal malen dat men den vijand heeft aangeraakt - immers daartoe moet men
vlak bij hem zijn geweest - en vandaar ook andere handelingen die men niet dan in
de onmiddellijke nabijheid van den vijand heeft kunnen verrichten. Men noemt dit
gebruik ‘countingcoup’ en wanneer dus van een ouden hoofdeling wordt verhaald,
dat hij bijv. tien maal heeft ‘couted coup’ dan beteekent dit, dat hij tien
vermeldenswaardige feiten op krijgsgebied heeft verricht. Hieronder vallen dan niet
alleen het aanraken (of verwonden, dooden) van een vijand in den strijd, maar ook
verschillende andere handelingen, zooals het stelen van paarden, vrouwen en ook
wel daden, die volgens onze begrippen niet dapper zijn zooals sluipmoord (natuurlijk
alleen van vijanden, d.w.z. van elken roodhuid die niet tot een officieel bevrienden
stam hoort).
Dit ‘counting-coup’ nu kan plaats hebben bij allerlei plechtige gelegenheden en
is bij de Peigans ook thans nog bij den zonnedans in zwang. Dat het langzamerhand
wel eenigszins moet ontaarden in een kinderachtig gebluf, hetgeen blijkens de
bovenvermelde schampere uitlating van een roodhuid, den Indianen zelf niet ontgaat,
is niet onbegrijpelijk: er is tegenwoordig geen gelegenheid meer tot nieuwe ‘coups’
en het ‘counting’ heeft daardoor zijn actueel karakter eenigszins verloren. Het
‘counting-coup’ ter gelegenheid van den zonnedans bestond vroeger ook bij de
Dakota (Sioux) waar de zonnedans thans niet meer bestaat en heeft tegenwoordig
nog bij de Cheyenne plaats,
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evenwel niet in de lodge maar (vóór de lodge wordt opgericht) op de plaats waar de
middenpaal zal komen te staan. Trouwens ook bij de Peigans geschiedt het, zooals
Prof. Uhlenbeck mij meedeelt, ook wel buiten de lodge.
Als wij nu ten slotte willen samenvatten wat men op het oogenblik van den
Peigan-zonnedans weet, komt dit hierop neer. De kern van de geheele ceremonie is
het offeren aan de zon, waarbij een tijdelijk priester als bemiddelaar of
vertegenwoordiger van de godheid optreedt. Gedanst wordt er alleen door den priester.
De plechtigheid wordt meerdere luister bijgezet door het ‘counting-coup.’
Ongetwijfeld is de zonnedans bij de Peigans, evenals bij andere stammen, verbonden
aan een vroeger gedane gelofte: de persoon of de personen (altijd een echtpaar) die
die gelofte hebben afgelegd, zijn de ‘lodge-makers’. Van dit echtpaar - in het
voorafgaande komt dat niet uit - is de vrouw de hoofdpersoon: zij is de
‘medicine-woman’, op wie gedurende de zonnedansplechtigheden, ja reeds langen
tijd daarvoor, de aandacht van den ganschen stam gevestigd is. Alleen een vrouw,
op wier gedrag niet het minste valt aan te merken - in de allereerste plaats wordt
kuischheid van haar geëischt - kan de hooge plicht die in deze dagen op haar rust
naar behooren vervullen. Zij treedt niet alleen op als hoofdpersoon van de
zonnedansceremonie, maar ook als biechtmoeder voor de vrouwen van haar stam:
vóór den aanvang van den dans ontvangt zij deze bij zich. Hebben er rampen of
ongelukken plaats, dan is men licht geneigd dit aan de medicine-woman te wijten;
gebeurt er daarentegen niets van dien aard en verloopt alles zonder slag of stoot dan
is dat een overtuigend bewijs dat de medicine-woman zich haar hooge roeping bewust
is geweest. In den zomer van 1911, terwijl Prof. Uhlenbeck den zonnedans bijwoonde,
liep het den Peigans in meer dan één opzicht tegen; de publieke opinie stond met
haar oordeel klaar: de medicine-woman is zeker niet kuisch geweest.
Het hoofdmoment van den dans zelf is het oprichten van den middenpaal. Als er
ooit tijdens de ceremonie van
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religieuze extase gesproken kan worden, is het op dit oogenblik. Voor den
toeschouwer moet het - ik zelf heb het niet bijgewoond - een buitengewoon
indrukwekkend schouwspel zijn en de handeling van het oprichten is - zooals Prof.
Uhlenbeck mij meedeelt - voor de roodhuiden zelf het plechtigste oogenblik van den
geheelen dans.
Hiermede heb ik de hoofdpunten van den Blackfootzonnedans besproken: over
de diepere religieuze beteekenis ervan durf ik mij, ik zeide het reeds, niet uit te laten
en verschillende détails heb ik zelfs niet aangeroerd. De vergelijkende studie van de
gelijknamige ceremoniën bij andere stammen zal, vooral aangaande vele détails nog
veel aan het licht kunnen brengen.
(Slot volgt).
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In Zuid-Londen
Door ...................
Iemand heeft de Engelschen ‘sombere idealisten’ (gloomy idealists) genoemd in
tegenstelling met de Franschen, die hij met den naam van ‘vroolijke pessimisten’
(cheerful pessimists) bestempelde. De beknopt uitgedrukte tegenstelling moge niet
geheel juist zijn wat de woordenkeus betreft; in het algemeen genomen teekent zij,
d.o., beide volken naar waarheid. Voor zulk een bij uitstek praktisch volk als het
Engelsche, dat zich tevreden stelt met praktische oplossingen der meeste vraagstukken,
en veelal de theorie aan de Duitschers en de logika aan de Franschen overlaat (zéér
in het algemeen gesproken), is het veelvuldig bezit van een gezond, en zeker niet
altijd ‘somber’, idealisme een niet te overschatten voorrecht. Trouwens dit idealisme
wortelt ook al weêr in een echt practischen zin, naar de bekende woorden van
Browning:
‘The common problem, yours, mine, every one's,
Is not to fancy what were fair in life
Provided it could be - but finding first
What may be, then find how to make it fair
Up to our means.’

Ongetwijfeld is een dergelijke levensleus die van den jeugdigen schrijver van het
boek, dat wij, in de plaatsruimte ons welwillend in dit tijdschrift afgestaan, onder de
aan-
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dacht onzer landgenooten wenschen te brengen, voor zoover zij er nog geen kennis
mede hebben gemaakt. ‘Across the Bridges’ is de titel van het boek, waarin zekere
‘Alexander Paterson’ zijn lezers inleidt in een vrij onbekende wereld: nl. de volksbuurt
in ‘South London’ aan de oevers der Theems gelegen1). Hij behoort tot die keurbende
van Engelsche jonge mannen, van goeden huize en academische opleiding, die, voor
kortere of langere termijnen, zich ter woon vestigen in de armste Londensche
volksbuurten, hetzij in zoogenaamde ‘Settlements’, hetzij afzonderlijk, of ook van
uit andere gedeelten der reuzenstad die buurten bezoeken, met het doel zich op allerlei
wijze in dienst te stellen hunner min bevoorrechte medemenschen. Daar dergelijke
bewegingen overal ‘in de lucht’ zijn, is de hoop dat dit boek ingang zal vinden bij
velen in ons land, mogelijk niet ongegrond.
Het is natuurlijk de allerlaatste bedoeling van den schrijver geweest om een ‘eigen
portret’ te leveren. Evenwel onbewust is dit wèl gebeurd. Men vindt in zijn boek het
beeld weêrkaatst van den typischen ‘graduate’ (gepromoveerde) aan een der oude
universiteiten, Oxford of Cambridge, en wel van de allerbeste soort, gemakkelijk te
herkennen voor degenen, die juist met dit type in aanraking zijn gekomen. Sommige
trekken vindt men natuurlijk weder bij rechtschapen, hoogstaande mannen in iedere
christelijke maatschappij, doch het geheel heeft iets zeer eigenaardigs.
De Engelschman, van het type dat uit deze bladzijden spreekt, is aristokraat - niet
altijd van geboorte - en tevens demokraat; idealist en tevens realist. Hij leeft in een
gedachtensfeer, geboren uit grondige bekendheid met de classieke oudheid, met
verscheidene philosofische stelsels, met zijn eigen heerlijke literatuur, bovenal met
den Bijbel in de zoo schoone Engelsche vertaling, doch hij is zonder

1) Across the Bridges or Life by the South London Riverside by Alexander Paterson. London
Edward Arnold 1911.
(De nieuwe uitgaven zijn: twee shilling voor gebonden, één shilling voor oningebonden
exemplaren.)

Onze Eeuw. Jaargang 12

233
het minste vertoon van geleerdheid. Hij behoort tot de ‘intellectueelen’, maar
overschat het verstand niet ten koste van het karakter. Zelf bezield met hooge,
christelijke beginselen, heeft hij een grooten afkeer van hetgeen hij door het
onvertaalbaar woord ‘priggishness’ verstaat, misschien het best weêr te geven door
‘pedante zelfgenoegzaamheid’. Aan de openluchtspelen van zijn schoolen
academiejaren, ook later vervolgd, dankt hij zijn athletisch voorkomen en zijn
prachtige gezondheid. Hij waardeert de gemakken en bekoringen van het beschaafde
leven, maar is volkomen in staat ze te ontberen.
Een zekere rustige voornaamheid kenmerkt hem meestal, zonder hetgeen wij met
‘deftigheid’ bedoelen. Spreek- en schrijfwijze beide zijn uiterst sober. De zucht naar
reclame van velen zijner landgenooten, hun ‘self-advertisement’, de overdrijvingen
en leugenachtige voorstellingen van vele propagandisten, zijn hem een gruwel.
Uiterlijk koel, tot aan de grens van onverschilligheid, is hij in werkelijkheid vol
diepte van gevoel en stille geestdrift. Zijn gehechtheid aan eigen familie, eigen
traditie, eigen school en ‘college’, is vrij van esprit de clocher. Hij is rijk aan vrienden
in wijden kring. Onwillekeurig imponeert hij door zijn kalme zelfbeheersching. Hij
is dikwijls een geboren leider, veel minder uit kracht van verstandelijke meerderheid,
dan wèl door het onbepaald vertrouwen, dat zijn karakter inboezemt.
Het boek is, gelijk men verwacht van iemand behoorende tot dit type menschen,
volstrekt objektief geschreven. Doch eene korte inleiding door Dr. Talbot,
voormaligen bisschop van Southwark, waartoe dit gedeelte van Londen behoort, thans bisschop van Winchester - stelt ons in kennis met de volgende bijzonderheden:
‘....Hij (de schrijver) heeft jaren lang gearbeid in de jongens“clubs” in een sterk
bevolkt en bijzonder moeilijk gedeelte van Zuid-Londen. Zelf in het bezit van eenen
academischen titel, is hij als hulp-onderwijzer werkzaam geweest aan een openbare
volksschool (Elementary Council school) om na te gaan welke de invloed is, moreel
zoowel als verstandelijk, (mental en moral) die er van de school
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op de knapen uitgaat; in den zomer heeft hij deelgenomen aan hun leven in het
“kamp” en hun spelen meêgemaakt en geleid; door de knapen is hij doorgedrongen
tot de families, waartoe zij behooren; hij heeft zelf onder hen gewoond en is op
allerlei wijze, dag in dag uit, met hen in aanraking gekomen’....
Terecht zegt de inleider dat het boek overvloedige stof levert voor den
romanschrijver, doch zonder die bijvoegselen en aaneenschakelingen, die deze niet
kan ontberen, maar die aan de waarde van zijn werk als levensschildering te kort
doen. Doch droog is het boek allerminst; de heer Paterson is daarvoor een te fijne
en tevens sympathieke waarnemer en zijn gave van gezonden humor bewaart hem
voor eenzijdige somberheid, zelfs waar hij vrij duistere tafereelen schildert. Daarbij
beschikt hij over een vlugge pen en een' kernachtigen stijl.
Zijn boek heeft de eenvoudige opdracht: ‘To my Mother, guardian of the poor’.
Men weet dat in Engeland sedert verscheidene jaren ook vrouwen als ‘guardians’
zitting hebben in hetgeen wij het burgerlijk armbestuur noemen, en als zoodanig de
veel-omvattende, moeilijke en thans voor een groot deel veroordeelde ‘Poor Law’
(armen wet), helpen uitvoeren. Het is zeker dat zij, evenals trouwens vele mannen,
in de vervulling dier ambtelijke plichten dat zekere element hebben gebracht, dat
zoo schoon uitgedrukt werd door onze voorwaar niet sentimenteele voorouders, waar
zij de te bevestigen diakenen vermaanden om ‘met een bewogen hart en toegenegen
gemoed de armen te helpen’.
Eigenlijk is de Londensche knaap, beter gezegd de straatjongen, de hoofdpersoon
van het boek. Zijn afkomst, zijn familieleven, zijn leven op school, op straat, later
op fabriek of werkplaats, zijn karakter, zooals het zich ontwikkelt onder al die
invloeden, zijn latere vooruitzichten, zijn waarschijnlijke toekomst, te oordeelen naar
het leven thans door zijn vader geleid - dit alles wordt zéér grondig behandeld en in
verband gebracht met allerlei vraagstukken, die luid roepen om een bevredigende
oplossing.
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De heer Paterson gelooft niet aan de mogelijkheid eener spoedige oplossing, vooral
niet door overdreven ‘sociale’ wetgeving, maar die meening verzwakt niet in het
minst zijn innige overtuiging dat de bestaande toestanden verbeterd kunnen en daarom
moeten worden.
In het zoogenaamde Zuid-Londen, aan den overkant der Theems, wonen circa
twee millioen menschen, waarvan de groote meerderheid behoort tot den werkenden
stand (wage-earners). Het is een weinig aantrekkelijk gedeelte der stad, dat zelfs den
Brit zelden tot een bezoek lokt, tenzij hij er bepaald moet wezen. Doch er is veel
onderscheid van welvaart in de verschillende buurten. Langs de Theems is een geheele
streek, waarop de armoede op groote schaal haar onmiskenbaar stempel heeft gedrukt,
en deze buurt is juist het onderwerp van dit belangwekkend boek.
Fabrieken, meestal van goedkoope levensmiddelen, bierbrouwerijen en
scheepswerven verschaffen arbeid aan duizenden. Een klein percentage weet zich
door energie, overleg en volstrekte matigheid boven het laagste peil te verheffen en
geniet een betrekkelijken welstand. Tot deze groep behooren de kerk- of
kapelbezoekers, wier handel en wandel en huiselijk leven zéér gunstig afsteken bij
die der meerderheid, al bereiken misschien weinigen een' hoogen trap van geestelijk
leven. Tot deze groep behooren ook de verstandelijk meer ontwikkelden, die echter
dikwijls den stevigen ruggegraat der overigen missen; zij worden vaak min of meer
verbitterde socialisten.
Een ander percentage gaat onder in den strijd en komt veelal vroeger of later in
aanraking met de justitie. Tusschen die beide groepen in, heeft men de groote
meerderheid, waarvan de heer Paterson veel goeds weet te verhalen, doch die door
eigen en anderer schuld steeds staan aan den rand van den afgrond van volslagen
gebrek. Langzaam dalen zij persoonlijk beneden hetgeen zij in de meermalen zoo
veelbelovende schoolperiode deden verwachten, totdat zij ouder geworden, een leven
leiden, meer machinaal, zelfs dierlijk, dan werkelijk menschwaardig. Het zijn volstrekt
geen menschen, die ‘een gevaar op-
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leveren voor de maatschappij’; zij zijn, misschien uit een zekere apathie, tevreden
met hun lot. Zelfs de sterk gekleurde voorstellingen van den socialist, die met gloed
zijn theorieën predikt, overal waar hij een gehoor kan vinden, maken weinig indruk
op hen. Niettemin is het bestaan van duizenden zulke menschen in een beschaafd en
christelijk land een aanklacht tegen de gemeenschap, die zeker ook haar deel van
verantwoording voor hen draagt.
Dit wordt alles in welsprekende taal uitééngezet met tal van pakkende voorbeelden
en trekken ontleend aan het dagelijksch leven. Waartoe? zal men vragen, zoo de heer
Paterson, gelijk hij reeds op de eerste bladzijde zegt, geen diep ingrijpende middelen
weet aan te wijzen om aan al die ellende binnen min of meer korten tijd een einde
te maken. Het antwoord is meervoudig.
Vooreerst vindt de heer Paterson de oorzaak van vele dier misstanden in de groote
onkunde der ‘bezittende’ klassen van het leven der zoogen. ‘werkende’ standen. Hij
acht eene langzame toenadering der verschillende standen door meer persoonlijken
omgang den eersten stap tot verbetering der bestaande toestanden. Volgens zijn zéér
optimistische opvatting zal die omgang noodzakelijk leiden tot wederkeerige
waardeering en tot deelneming van de zijde der meer bevoorrechten in het lot der
armeren, welke niet zonder practische gevolgen kunnen blijven. Die verwachting
doet hem vreezen voor haastige en overdreven staatsbemoeiïng. ‘Overmaat van
dwingende wetgeving’, zegt hij, ‘ontkent de mogelijkheid van ooit tot een industrieele
ethiek te komen en verbant voor goed den factor der persoonlijkheid uit de
arbeiderskwestie’1). Blijkt later eene zekere mate van sociale wetgeving onvermijdelijk,
(boven hetgeen op dat gebied reeds gedaan is), dan zal zij althans berusten op grondige
kennis der bestaande toestanden.
Die persoonlijke kennismaking behoeft niet altijd langs denzelfden weg te
geschieden, doch de meest doel-

1) Bl. 133. ‘A surfeit of compulsory legislation ignores the possibility of establishing... an
industrial ethic, and banishes for ever the human element of employment.’
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treffende wijze om haar te bereiken, is zeker om eenigen tijd onder het volk te gaan
wonen. In Londen, ook in een paar provinciesteden en te Edinburg, is daartoe
gelegenheid door middel der reeds genoemde ‘Settlements’, nl. huizen waar mannen
of vrouwen uit de ‘beschaafde’ standen tijdelijk met dat doel hun verblijf houden en
die tevens dienen als centra voor philanthropischen arbeid. De beide oudste
universiteiten, Oxford en Cambridge, hebben in Londen ieder een dergelijke stichting,
ondersteund en bewoond door hunne leden.
De inleider van het boek, Dr. Talbot, spreekt de hoop uit dat ‘steeds meer jonge
mannen en vrouwen, vóór zij gebonden zijn door ambtelijke of familie-plichten, als
tijdelijke bewoners der volksbuurten, zelven eens zullen gaan zien, hoe de armen
leven’.
In dit verband mag gewag gemaakt worden van een merkwaardige vergadering
kort geleden te Oxford gehouden, welke ten doel had de ‘under-graduates’1) aan te
sporen zich door socialen dienst (social service) voor te bereiden om de groote sociale
vragen onder de oogen te zien, (to face), die in de naaste toekomst opgelost zullen
moeten worden. Zij werd gepresideerd door Sir William Anson, een der beide
parlementsleden voor de universiteit2) en bijgewoond door vele hoofden van ‘colleges’
en andere mannen van naam en invloed.
Een der sprekers, de bekende Graaf Selborne, wees op het groote nationale gevaar
der bestaande onkunde - der ‘complete, colossale, catastrophische’ onkunde - van
één deel van het Engelsche volk aangaande het andere.
In zijn bezielenden speech, sprak hij de meening uit, dat de toekomst veel
moeielijker zal zijn dan het verleden, veel moeielijker, maar veel belangwekkender
ook; zijn toe-

1) Zooals men weet, de benaming der studenten aan de beide oude universiteiten.
2) D.i. vertegenwoordigers der gepromoveerden, die hun leven lang stemgerechtigde ‘leden’
der universiteit blijven. De ‘Plural Voting Bill’, thans op de Parlementaire agenda, wil echter
de Universitaire leden van het Parlement afschaffen tegelijk met iedere bevoegdheid om in
meer dan één district het kiesrecht uit te oefenen.
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hoorders zouden veel meer kansen (opportunities) hebben dan hun grootvaders. Hij
richtte zich tot degenen, die den grondslag van geloof bezaten (the basis of faith) en
bereid waren als mannen hun plicht te vervullen jegens hun' naaste, hun land, hunnen
God. Hij kon geen aanrakingspunten vinden met dezulken, die het leven slechts van
een eng persoonlijk, tijdelijk standpunt beschouwden. Hij voegde er een dier naïeve
schertsen bij (jokes), die immer bij een Engelsch gehoor, al is het nog zoo ernstig,
‘inslaan’: wat de laatsten aanging, verwachtte hij de treurige voldoening van, in het
geval eener sociale omwenteling, hen te zien doodschieten vóór hij zelf dat lot
onderging.
Als voorbeeld van de gevaren van onkunde, noemde hij het oordeel van den
gemiddelden conservatieven ‘country gentleman’ over den ‘trade-unionist’ en
omgekeerd. Zij waren beiden, zeide Graaf Selborne, nuttige, onontbeerlijke leden
der maatschappij en geleken beiden evenmin op de caricatuur door de hun vijandige
pers geteekend, waarop het oordeel hunner tegenstanders was gegrond. Persoonlijke
aanraking zou dat oordeel zeker aanmerkelijk wijzigen.
De heer Paterson was een der woordvoerders in deze talrijk bezochte vergadering
en noemde het grootste nationale gevaar op het oogenblik dat van ‘niet langer één
volk te blijven, doch twee volken te worden’.
Wij keeren tot ons boek terug. Hoewel de heer Paterson zijn hoop vestigt op het
ontstaan eener gezonde, ‘industrieele ethiek’ in de toekomst, is hij er zéér verre van
thans eene bloot lijdelijke houding aan te prijzen. Zijn boek is vervuld met practische
wenken, die alle aandacht verdienen, hoewel de schrijver in het volle besef van de
moeilijkheden hunner toepassing, ze met groote bescheidenheid aanbeveelt. Toch
slaat hij dikwijls een zéér beslisten toon aan, waar hij op het een of ander punt tot
een grondige overtuiging is gekomen.
Eene geliefde stelling is deze: in de omstandigheden waarin de meeste ouders in
Zuid-Londen en dergelijke plaatsen verkeeren, hetzij door eigen of anderer schuld,
kunnen zij eenvoudig hun kinderen niet opvoeden tot ge-
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zonde, flinke menschen, krachtig naar geest en lichaam, die op hunne beurt in staat
zullen zijn aan een nog beter geslacht het leven te schenken. Zij moeten dus op allerlei
wijze worden geholpen. ‘Het eenig alternatief’ zegt hij, ‘van systematisch socialisme,
is één geslacht van goede ouderd. Het eenig middel om goede ouders te bekomen is
om te zorgen voor de hedendaagsche kinderen, opdat zij goede moeders en vaders
mogen worden van nog betere kinderen’ (bl. 29).
Men vreest verslapping der familiebanden door te veel bemoeiïng met de kinderen.
De heer Paterson bezigt zelfs niet het bekende argument dat, al ware dit een
onvermijdelijk gevolg, toch het belang van het kind daartegen meer dan opweegt.
Hij ontkent het gevaar. Hij zegt dat de drang naar een normaal familieleven zóó sterk
is bij de ‘Engelsch sprekende’ volken1) dat b.v. een ‘kind van Staat’, dat geen huiselijk
leven heeft gekend, er niet aan denkt de verzorging van zijn kind van den Staat te
verwachten, doch, naarmate hij zelf een flink mensch is, een model-huisvader zal
zijn. De arme, afgetobde moeder, die de schrijver, zoo onaantrekkelijk als zij meest
is, met aandoenlijke teêrheid schildert, vindt juist in de hulp haar verleend, een
aansporing om haar moederlijke taak beter te vervullen. (Het mag in het voorbijgaan
worden gezegd dat, behoudens vele uitzonderingen aan beide kanten, onze
huisvrouwen in die maatschappelijke lagen, wat orde, vlijt, spaarzaamheid en overleg
betreft, zeker veel hooger staan dan haar Engelsche zusters. Natuurlijk is hier geen
sprake van den hoogeren werkmansstand noch van de kleine burgerij.)
De heer Paterson beschouwt, begrijpelijk van zijn standpunt, de school als den
‘grootsten hefboom aller sociale hervormingen’ (bl. 61). Het gewicht der taak van
de zoogenaamde ‘Education Committee’, - een plaatselijk

1) Zeker is die drang even sterk bij den Hollander, en andere niet ‘Engelsch sprekende’ volken.
Doch de heer Paterson heeft hier vooral het oog op het restauratie-leven bij de Franschen.
De anders zoo ruime blik der Engelschen is, wat ‘foreigners’ aangaat, meestal beperkt.
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lichaam, dat in veel opzichten een vrije hand heeft, wat de school aangaat - is
eenvoudig niet te overschatten. In de buurt waarvan hier sprake is, bestaan naar het
schijnt, enkel ‘Public Elementary schools’, gelijk aan onze openbare volksscholen1);
deze staan onder het beheer der voornoemde ‘Education Committee’, bestaande uit
leden der ‘County Council’ (onzen gemeenteraad) en eenige anderen aan hen
toegevoegd. Hoe deze scholen staan tegenover de brandende kwestie van het
godsdienstig onderwijs, geven wij in de eigen woorden van den heer Paterson terug:
(zie bl. 77 en 81)..... (Het is) ‘de eenvoudige waarheid dat voor den kleinen knaap
het onderwijs in den christelijken godsdienst van oneindig meer belang is dan eenig
ander. Want op iederen leeftijd raakt de godsdienst den diepsten grond van het leven;
vandáár ontstaan allerlei beweegkrachten, daden, karaktereigenschappen,
gezichtspunten. Het Evangelie, met ernst onderwezen en goed begrepen, geeft den
knaap niet enkel een zedelijk kompas, als stond een politieagent hem altijd ter zijde,
hem den goeden en securen levensweg aanwijzende; hij wordt in bezit genomen en
doortrokken door een hoogeren geest dan den zijnen, zoodat hij, ouder geworden,
zichzelf overtreft, geloften doet, die hij in eigen kracht niet kan nakomen en idealen
schept, die nooit uit hem zelven zijn geboren. Gedeeltelijk moet dit op de volksschool
geschieden ....Een zeker besef van dit alles.... heeft er toe geleid dat de Staat bepaald
heeft dat kinderen op de volksscholen onderwijs zullen ontvangen in den Bijbel’ (bl.
77, 78).
Nog een schoon citaat over dit onderwerp, hoewel niet in verband met het
schoolleven, moge hier volgen... ‘het (Christendom) is (synoniem met) de hoop...
Wanneer een

1) Er bestaan in Engeland ook een groot aantal ‘bijzondere’ scholen, Anglikaansche vooral,
ook Wesleyaansche en R. Katholieke. Op sommige plaatsen, vooral vele dorpen, heeft men
enkel Anglikaansche scholen. Hun recht van bestaan als algemeene volksscholen, hun
verhouding tot de plaatselijke overheid, de financieele steun dien zij van haar ontvangen,
enz. enz. zijn brandende, hoewel op het oogenblik sluimerende, kwesties.
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knaap uit een ruw gezin of ruwe werkplaats een rein en hulpvaardig leven zal leiden
en een sterk karakter bekomen, vrij van eigendunk (conceit), dan moet hij de hulp
ontvangen en het voorbeeld volgen van den Christus’ (bl. 182).
Hoe wordt nu op de openbare school die behoefte naar godsdienstig onderwijs,
die zeker in Engeland vrij algemeen bestaat, bevredigd? Door eenvoudig Bijbelsch
onderwijs, dat geheel vrij moet blijven van zoogenaamde ‘denominationalism’, d.i.
van de bijzondere leerstellingen van bepaalde kerkgenootschappen. Natuurlijk mogen
de ouders hun kinderen onttrekken zelfs aan dit onderwijs, doch, behalve de joden,
schijnen er zéér weinigen van dit recht gebruik te maken; door een bevoegd persoon
werd onlangs beweerd, dat hun getal ongeveer één bedraagt op de tien-duizend.
De hoogere klassen worden van geheele Bijbels voorzien, de lageren slechts van
Nieuwe Testamenten. Om negen uur, nadat het register der aanwezige leerlingen is
ingevuld, begint de Bijbelles, die 35 à 40 minuten duurt. Twee maal in de week doet
de onderwijzer verhalen uit een aangewezen boek van het O.T.; op twee andere dagen
lezen de leerlingen zelve bij beurten uit één der Evangeliën, waarbij de onderwijzer
het lezen corrigeert en eenige verklaringen geeft; den vijfden dag, moeten zij eenige
bekende schriftwoorden van buiten leeren (Zaterdag zijn de scholen gesloten). In
hoe verre dit onderwijs van eenig nut is voor het kind, hangt geheel af van de
persoonlijkheid van den onderwijzer en hier schuilt de ware moeilijkheid der geheele
kwestie. Met weinig uitzonderingen, bezitten alle onderwijzers het diploma voor dit
bijzonder vak, doch, zooals de heer Paterson zegt, niet allen zijn dáárom in staat met
vrucht dat onderwijs te geven. De geheele kwestie wacht nog op eene bevredigende
oplossing. Intusschen geeft de schrijver den raad het godsdienstig onderwijs op te
dragen aan degenen onder de onderwijzers, die zich vrijwillig daarvoor aanbieden.
Hij veronderstelt dat er op de zes onderwijzers aan de meeste scholen verbonden,
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altijd twee of drie gaarne die taak op zich zouden nemen.
(Van andere zijde vernemen wij dat de Education Committee de bevoegdheid bezit
ook een korte godsdienstoefening voor te schrijven. In eene der grootste
provinciesteden is een boekje in gebruik, dat voor iederen dag der week een
verschillend, zéér eenvoudig gebed voorschrijft, òf het Onze Vader, òf eenige korte
beden, woordelijk ontleend aan de H.S., gevolgd door eenige bekende christelijke
liederen.)
Eenige der beschouwingen van den heer Paterson zijn zéér typisch Engelsch en
uit dat oogpunt reeds interessant.
Men kent de zéér hooge waarde in Engeland gehecht aan de zoogenaamde ‘public
schools’, alle particuliere inrichtingen, waar de zonen der hoogere standen hun
opvoeding ontvangen. Het gunstig oordeel over het gehalte van het onderwijs is thans
niet zóó unaniem als voorheen, doch dat die inrichtingen op de karaktervorming der
jongens, in het algemeen, een zéér gunstigen invloed hebben, wordt zelden betwist.
De geheele geestelijke atmospheer wordt beschouwd als bevorderlijk aan de vorming
van moedige, eervolle, waarheidlievende, ridderlijke mannen. Dit geldt niet enkel
van de meest beroemde scholen, zoo als Eton, Harrow, Winchester en Rugby, doch
ook van tal van minder bekende en van de meer eenvoudige oude ‘Grammar schools’
door den middenstand bezocht.
Iedere school, vooral natuurlijk de grootere met hare eeuwenoude tradities, heeft
een sterk esprit de corps en een bepaalde ‘publieke opinie’. Deze laatste is doorgaans
gezond en oefent een' gunstigen invloed op den enkelen jongen.
Nu betreurt de heer Paterson het dat die gezonde publieke opinie totaal ontbreekt
op de lagere school. B.v. het ‘aanbrengen’ (klikken), vindt ‘men’ er zéér natuurlijk,
en wordt zelfs door de meesters aangemoedigd. Hij wil hierin verandering brengen
door de onderwijzers der lagere scholen gedeeltelijk te recruteeren uit de ‘public
schools’, terwijl omgekeerd, naar zijn opvatting, enkele onderwijzers uit de
volksschool een nuttig element zouden vormen op de ‘public schools’. Als pedagoog
staat namelijk de ‘public
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schoolmaster’ veel hooger dan de ‘teacher’ aan de volksschool, terwijl de laatste
dikwijls beter onderwijs geeft dan de eerste. Het denkbeeld eener dergelijke ruil staat
vrijwel gelijk met een uitnoodiging aan eenigen onzer a.s. leeraren aan gymnasia of
H.B. Scholen om zich liever te wijden aan de jeugd der lagere school. Inderdaad de
heer Paterson heeft hooge idealen.
Dit schoone idealisme treedt ook op den voorgrond in zijn beschouwingen over
de onderwijzers zelven. In het algemeen zijn die, aan de volksscholen verbonden,
ontevreden met hun lot. Het leven valt hun tegen; de vooruitzichten zijn niet
schitterend; zij eindigen met hun werk louter als broodwinning te beschouwen.
Daarentegen zijn de onderwijzeressen (in de meisjesafdeeling) doorgaans zéér
tevreden en vervullen haar taak met lust en opgewektheid. Haar moederlijke aanleg
schept een band tusschen haar en de minst aantrekkelijke kinderen, die tijdelijk aan
haar zorg zijn toevertrouwd. Zij verstaan ook de kunst hare (al te groote) klassen
goed te regeeren, zonder veel te straffen.
Slechts een hoogere opvatting van hun roeping is in staat om de onderwijzers
eveneens met hun levenstaak te verzoenen. Enkelen bezitten reeds die opvatting. Zij
voelen zich geroepen ook opvoeders en vrienden te zijn voor die knapen, die aan
hun natuurlijken raadsman, hun vader, meestal zoo bitter weinig hebben. Deze
onderwijzers beschouwen ook de bekende openluchtspelen als onmisbare factoren
in de opvoeding. Men kent de waarde uit dat oogpunt, zoowel als dat der hygiëne,
in Engeland aan cricket en football gehecht. Wij vinden in ons boek deze sterke
bewering omtrent cricket: ‘de regels van het cricketspel zijn bijna gelijk aan die der
beste ethiek’ (bl. 161). Uit dat oogpunt bezien mag men aan de groote meerderheid
der Engelsche jeugd die voorrechten niet onthouden. Vandáár dat enkele onderwijzers
tijd en geld offeren om hun leerlingen in die spelen voor te gaan. Vandáár ook dat
de heer Paterson aandringt op medewerking van de zijde der overheid in het
verschaffen van geschikte terreinen.
Met den veertienden verjaardag eindigt het doorgaans
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gelukkig schoolleven van den Londenschen knaap. De heer Paterson is zóó weinig
doctrinair dat hij voor sommigen zelfs dien leeftijd te hoog acht. Volgens hem worden
beiden het geld der belastingbetalers en de tijd van den knaap verspild in de laatste
twee jaren, waar hij met twaalf jaar reeds het maximum schoolkennis heeft opgedaan,
dat de bekwaamste onderwijzer er ooit in zal pompen. Daarentegen betreurt hij, in
het geval van begaafde, veelbelovende jongens, dat zij niet nog langer op school
kunnen blijven. Belangwekkende beschouwingen over dit onderwerp vindt men in
het boek, als ook over de zoo gewichtige keus van het beroep. Het is al te gemakkelijk
voor een jongen van veertien jaar om werk te krijgen; het werk is meestal op zich
zelf niet schadelijk, doch het heeft dit groote nadeel dat het hem niet verder brengt.
Over twee of drie jaar, zoodra hij aanspraak heeft op hooger loon, wordt hij meestal
weggezonden om plaats te maken voor een jongeren knaap. Hij zelf komt bij het
groote leger der ‘unskilled labourers’ (ongeoefende arbeiders).
De heer Paterson wil dezen tragischen misstap bij het begin van het leven
voorkomen door aan de scholen een raadgevend lichaam te verbinden, dat in overleg
met de ouders en den knaap zelven, naar diens aanleg en omstandigheden voor
verstandige keus en goede plaatsing zal helpen zorgen. In Londen zouden er hiervoor
duizend mannen moeten gevonden worden.
Men ziet, de heer Paterson rekent op de belangelooze hulp van velen, doch naar
het schijnt, niet te vergeefs. Kort geleden kon men in een der groote bladen lezen:
‘“The Mansion house Advisory Committee for Boys”.... is aanmerkelijk gevorderd
in de bereiking van zijn doel: het welzijn van de knapen dezer groote wereldstad....
Medewerking van de zijde der arbeidsbeurzen is reeds verzekerd’.
Vele kwesties in het belang der jongens kunnen, volgens de ervaring van den heer
Paterson, meestal gemakkelijk geregeld worden in een vriendschappelijk onderhoud
met de hoofden der firma's. Ook deze ervaring heeft zijn
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tegenzin versterkt tegen haastige, en niet werkelijk onvermijdelijke, wettelijke regeling
der verhouding van werkgevers en hunne ondergeschikten.
De gezichtspunten door den heer Paterson geopend zijn zóó talrijk, dat zij
onmogelijk in dit opstel kunnen worden weêrgegeven, o.a. beschouwt hij de geheele
kwestie uit een vaderlandslievend oogpunt. Wat er van den gemiddelden arbeider in
die buurt als medeburger van het Britsche rijk te verwachten is, wordt door hem zéér
treffend gezegd. Velen verliezen hun stemrecht, omdat zij steeds verhuizen; van
menigen anderen geldt het volgende:
‘Zijn voornaamste bron van politieke kennis en overtuiging is het een of ander
Zondagsblad, dat meestal zéér sterk partijdig is. Ten slotte is er bij de kiezers geen
sprake van rede, logika of duidelijke feitenkennis. Uit het zamenraapsel van
partijleuzen en laster, dat hem wordt aangeboden, plukt hij een verward kluwen, dat
hij zijn politieke overtuiging noemt. Hij wordt ten slotte door een der partijen,
dankbaar zijn stem veroverd te hebben, per motor naar de stembus gebracht, om
aldaar te stemmen op (den voorstander van) goedkoope levensmiddelen of (op dien
van) dure oorlogschepen’.
Menige lezer van ‘Across the Bridges’ zal mogelijk teleurgesteld zijn met de
gevolgtrekkingen van den schrijver, vooral in zijn laatste hoofdstuk vervat. Immers
hij biedt ons geen afgerond stelsel, geen hoogdravende theorieën aan. Eigenlijk
verwacht hij de oplossing der sociale kwestie van een steeds diepere en breedere
opvatting van de verplichting van ieder onzer tegenover zijn naaste. Doch men moet
het boek lezen om te zien hoe hoog dit ideaal der persoonlijke verhoudingen wordt
opgevat en tot welke consequenties zijn opvatting leidt, volstrekt onbestaanbaar met
gemakzucht en egoïsme. Wat is het eigenlijk anders dan het steeds meer doorwerken
van den ouden christelijken zuurdeesem?
Wel verwacht de heer Paterson in de latere toekomst veel verbeteringen ook op
wetgevend gebied, maar, naar zijn meening, moeten deze niet voorafgaan aan, doch
volgen
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op verbeteringen langs den weg van persoonlijken omgang en wederkeerig
vertrouwen.
Niet in de eerste plaats om het mogelijk en misschien problematiek nut dat jonge
menschen kunnen stichten door hun verblijf in de volksbuurten, wordt dit laatste zóó
warm aanbevolen door den schrijver, den bisschop en Graaf Selborne, maar bovenal
om het nut, dat zij zelven zullen ontvangen. Hun blik op het leven zal verruimd
worden en de kennis, die zij zullen opdoen, zal oneindig meer beteekenen dan die,
welke geput wordt uit rapporten en statistieken. Die jeugdige ervaring zal hen in
staat stellen hun latere plaats in de maatschappij beter dan anders te vervullen, hetzij
als werkgevers en huisbazen, of ook als wetgevers en regeerders, hetzij in kleinen
persoonlijken kring.
Doch de schrijver ontkent volstrekt niet dat nu reeds honderden in de samenleving
- eenvoudige huisvrouwen zoowel als invloedrijke mannen - bewust of onbewust,
medearbeiden aan de oplossing der sociale kwestie, door trouw en liefde en stipte
rechtvaardigheid te betrachten in al hun persoonlijke verhoudingen. Hetzelfde kan
zeker van honderden ook in ons land worden gezegd. Doch deze honderden moeten
aangroeien tot duizenden, wil de dag aanbreken, waarnaar wij allen verlangen.
Het is zeker een bewijs van de volkomen echtheid van den heer Paterson, dat hij
niet schroomt dergelijke nuchter eenvoudige dingen te zeggen. Trouwens, hoe men
ook over het boek moge oordeelen, kennismaking met den jeugdigen schrijver kan
moeielijk anders dan een tegelijk bezielenden en bemoedigenden indruk maken op
den onbevangen lezer. Men zou meer kunnen zeggen.... maar het woord van den
Engelschen schrijver Charles Lamb komt ons in de gedachte: ‘Goodness blows no
trumpet, nor desires to have it blown. We should be modest for a modest man - as
he is for himself’. (De ware goedheid blaast geen bazuin en verlangt niet dat dit door
anderen wordt gedaan. Wij behooren voor den bescheiden mensch bescheiden te
zijn, even als hij dit zelf is.)
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Het moderne onderwijs in China
Door Henri Borel.
De tijd is thans voor goed voorbij, dat China enkel van belang was voor de sinologen,
en dat de kennis van China en de Chineezen op eenigszins geheimzinnige wijze
beperkt bleef, tot een klein kringetje sinologische geleerden, die er gewichtige werken
over schreven, terwijl het groote publiek er zoo goed als geheel vreemd aan bleef.
Voor die geleerde sinologen, dikwijls aangetast door wat een fransch sinoloog niet
onaardig ‘la sinologomanie’ heeft genoemd, was de Chineesche taal vaak een heerlijk
veld voor heftigen pennestrijd over interpretaties van klassieke teksten, des te
gemakkelijker aan te binden, omdat de chineesche schriftteekens of karakters nù
weer eens bijvoegelijke naamwoorden, dan weêr eens werkwoorden, hier bijwoorden,
daar weer zelfstandige naamwoorden kunnen zijn, en hun plaats in een zin hun
grammatische functie en hun onderling verband moet bepalen.
Het groote publiek wist zoo ongeveer dat de Chineezen staarten droegen en scheeve
oogen hadden en opium rookten, en dat uit China veel thee kwam, en zijde, en
porselein, maar daarmede hield de kennis van China dan ook vrijwel op. Het is een
fout van de sinologie geweest,
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dat zij de kennis van China en de Chineezen zoo erg geleerd en ietwat geheimzinnig
in een eigen vak-kringetje heeft gehouden, en daardoor zoo betrekkelijk weinig heeft
gedaan om die kennis in wijderen kring, op begrijpelijke wijze, over de menschheid
te doen uitvloeien. Zelfs werden enkelingen, die hier wèl naar streefden, eenigszins
medelijdend voor sinoloog-dilettanten aangezien, en niet voor geheel ‘vol’ gehouden.
Thans, nu heel de wereld opgeschrikt is door de onverwachte uitbarsting der
revolutie in China - niet onverwacht voor de weinigen, die de voorafgegane geestelijke
revolutie hadden begrepen en doorvoeld -; thans, nu mèt de millioenen afgesneden
haarvlechten ook de druk van eeuwen van duisternis en bijgeloof en onkunde van
China wordt afgeworpen; nu er zich een reuzen-rijk aan 't vormen is van honderde
millioenen menschen, weldra levend onder eene moderne constitutie, met den
volks-wil als souvereinen heerscher; van menschen die, als wij, Westerlingen, zullen
gaan denken, voelen, verlangen, en strijden om een bestaan van comfort en
beschaving, - nu is het met de exclusieve vak-sinologie der geleerden gedaan, nu
wenschte heel beschaafd Europa, en Amerika óók, te weten, wat China is, wat de
Chineezen zijn; nu moet de sinologische kennis zich verspreiden over heel de
beschaafde menschheid, die op allerlei gebied (geestelijk, intellectueel en economisch)
een mededinger, een ontzaggelijken concurrent in China zal gaan vinden.
Ik heb het bovenstaande neêrgeschreven als een soort aanloop tot mijn onderwerp,
omdat ik vrees, dat er nog altijd menschen (misschien ook hier en daar geleerden)
zijn, die zullen zeggen: ‘Wat kan ons, Europeanen, het onderwijs in China schelen?
Het raakt óns toch niet?’
Maar, gelóóf mij, het raakt ons nú reeds enorm, en het zál ons nog véél meer gaan
raken! Millioenen en nog eens millioenen van kinderen en jonge menschen in China,
wier vaderen nog òf in onkunde òf in fossiel klassicisme leefden, gaan thans gretig
westersche wetenschap in zich opnemen, hun intellect scherpen, zich toeleggen op
alles,
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wat onze beschaving groot gemaakt heeft, en vóór onze haren geheel vergrijsd zijn
geworden, vóór ons gezicht ons gaat begeven, ons mannen van de veertiger jaren
bedoel ik, zullen diezelfde Chineezen, van wie we alleen maar zoowat wisten dat ze
staarten droegen en opium schoven, op de europeesche arbeids-markt als kolossale
concurrenten tegenover ons staan en - dit hoop en verwacht ik blijde en gelukkig op het veld van wetenschap en kunst als onze goede makkers en vrienden náást ons.
Toen ik, nu negentien à twintig jaar geleden, in China kwam, heb ik daar geen
enkele, behoorlijke, lagere school gezien, en geen enkel behoorlijk schoolboek. De
chineesche karakters werden op machinale wijze in de scholen voor eerstbeginnenden
opgedreund door den meester, en even machinaal uit het hoofd geleerd. Later kwam
de studie der chineesche klassieken, de éénige kennis voor den chinees, de
alléén-zaligmakende, buiten welke niets bestond en niets bestaan kón. De chineesche
literator, die de chineesche klassieken kende - de ‘Vier Boeken’ (‘Sz' Shu’) en de
‘Vijf Klassieke Canons’ (‘Wu Ching’), had daarmede zoo ongeveer de àl-wijsheid
en àl-wetenschap verkregen, al wist hij de grondbeginselen der westersche
wetenschappen niet, zoodat hij b.v. geen flauwe notie had van de wetten der
zwaartekracht, of van den menschelijken bloedsomloop.
En thans, in 1911? Lijkt het niet bijna onmogelijk, dat hier nauwelijks twintig
jaren tusschen liggen?
Ik heb hier naast mij liggen den laatsten catalogus van die prachtige uitgevers- en
boekhandelsfirma, gevestigd in de ‘Foochow-Road’ te Shanghai, de ‘Chinese
Commercial Press’, die zoo ontzaggelijk veel voor het moderne chineesche onderwijs
heeft gedaan, dat sinds eenige jaren geheel gereorganiseerd is. Deze chineesche
uitgeversfirma, die thans een staf van zeventig chineesche letterkundigen onder zich
heeft, enkel voor de vertaling van westersche wetenschap in het chineesch, is sedert
jaren bezig, al meer en meer kostbare onderwijs-schatten, tegen uiterst lage prijzen,
onder het chineesche volk te verspreiden. Zou ik ze allen
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willen opnoemen, dit artikel zou een klein boek worden. Ik tel alleen 48 werken,
waaronder enkele in vele deelen, over rekenkunde en algebra, en waaronder uit het
engelsch vertaalde, zooals b.v. ‘Wentworth's Elementary Algebra’, ‘Complete
Instructions on Advanced Algebra, by Smith, Hall and Knight’; ik zie daaronder uit
het engelsch vertaalde boeken als van Milne ‘Plane and Solid Geometry’ en
‘Trigonometry’ van Philips and Strong, en ‘Differential and Integral Calculus’ van
Loonies; ik tel 12 werken over natuurkunde, ettelijke over dierkunde en botanie, over
mineralogie, en 6 over moderne scheikunde, de voornaamste hiervan speciaal
goedgekeurd door het ‘Hsuëh Pu’, het Ministerie van Onderwijs te Peking. Zelfs
over Paedagogie - vroeger een ongekend iets in China - vind ik groote werken, b.v.
twee chineesche, die, vertaald, luiden: ‘Geschiedenis der revolutie op onderwijs- en
opvoedingsgebied in China’, en ‘Hoe de publieke onderwijs-opvoeding in Europa
en Amerika is geregeld’.
Eene groote verzameling werken op taal-gebied heeft de ‘Commercial Press’
uitgegeven, die bladzijden op bladzijden van den catalogus beslaan, leer-cursussen
van engelschchineesch en chineesch-engelsch, en evenzeer fransch-chineesch en
omgekeerd, duitsch-chineesch en omgekeerd. Ik zag er werken onder van twee
chineesche admiraals, van admiraal Wu Kuang Kien (‘Omtrekken der Algemeene
Geschiedenis’ en ‘Omtrekken der engelsche spraakkunst voor chineesche leerlingen
dier taal’), van admiraal Yen Fuh (‘Engelsche spraakkunst aan chineezen uitgelegd’),
en ik heb zoo'n idee, dat deze admiraals het op wetenschappelijk gebied heel wat
verder hebben gebracht dan op militair. Zoo hier en daar bladerend vind ik, waar 't
oog op valt, een chineesche vertaling van Aesopus' Fabels, door Ling Chin Nan, een
chineesche vertaling van Gauss's ‘Logarithmen’, van Prof. Mc. Pherson en William
Henderson's ‘An Elementary Study of Chemistry’, door C.Y. Hsu en Wang Chien
Shan (M.A. Edinburgh), van het ‘Sketch Book’ van Irving (With Chinese Notes),
Scott's ‘Ivanhoe’ (With Chinese Notes), Macaulay's ‘Essay on
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Johnson’ (With Chinese Notes), Shakespeare's ‘Macbeth’, ‘Merchant of Venice’, en
‘Hamlet’ (allen ‘With Chinese Notes’), en tientallen anderen. Ook een geheele
collectie kaarten, van alle werelddeelen en landen, en een groot aantal kleinere en
grootere woordenboeken, waarvan de allerbeste de prachtige ‘English and Chinese
Standard Dictionary’, bewerkt door zestien chineesche deskundigen, onder
oppertoezicht van Dr. W.W. Yen, vol met de allernieuwste chineesche nomenclaturen
voor westerschwetenschappelijke begrippen, tot de modernste toe. Deze firma
‘Commercial Press’, in 1897 als een onbeduidend chineesch drukkerijtje begonnen,
is thans een schitterende, universeele zaak geworden, met een volgestort kapitaal
werkend van 800.000 dollars, met 21 agentschappen in China, een enorme drukkerij
en een groote boekwinkel, beide geheel modern, up-to-date ingericht, met ruime,
goed geventileerde lokalen. Aan chineesche matrijzen alleen zijn er 50.000, daar de
chineesche karakters in verschillende typen voorhanden zijn; in de drukkerij werken
honderden werklieden.
Aan de drukkerij en den boekhandel is nog een groot gebouw verbonden voor de
fabricatie van alle mogelijke schoolbehoeften, van schoolbanken tot buizen voor
scheikundige proeven, van slingers tot aard-globes toe.
Een engelsche schrijver over China, Frank G. Carpenter, die de ‘Commercial
Press’ bezocht, schreef er van: ‘Every room of this schoolbook-factory is lightened
by electricity, and all are connected by a telephone system. The machinery is
up-to-date, and on the whole it shows one something of what is going on in the new
China.’
De directeuren dezer prachtige zaak, die de voor westersche ooren wat vreemd
klinkende namen dragen van Z.F. How, Y.U Bau, Y.E. Bau en V.Z. Kau1) verdie-

1) Het is reeds de gewoonte onder veel moderne chineezen om de voornamen niet meer, zooals
vroeger, voluit achter den familienaam te schrijven, maar, evenals in Europa, met initialen
er vóór. Dus b.v. niet meer Wang Fung Chang, maar eenvoudig F.C. Wang, niet meer Li
Hung Chang maar H.C. Li.
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nen stellig een eereplaats in de geschiedenis der hervorming van China.
Het te Shanghai uitkomende blad ‘Social Shanghai’ schreef o.a. aan hen (1908):
‘Quick to see the needs for English and bi-lingual books adapted to a chinese
constituency, the managers early employed a capable force of translators, now
numbering seventy, who have been busily turning out English-Chinese dictionaries
of many styles, and books in both languages covering the whole range of Western
knowledge. So superior were these productions that they secured the approval both
of the Board of Education and China Educational Association, and have been in
growing demand throughout the empire’.
Het spreekt van zelf, dat deze uitgevers-zaak niet zulk een enorme vlucht zou
hebben genomen, indien de vraag naar westersche wetenschap, in 't chineesch vertaald,
niet zoo kolossaal groot ware geweest. Met tientallen van duizenden tegelijk zijn
vooral de elementaire werken verkocht, voor de lagere scholen; en dit ging des te
gereeder, omdat deze uitgevers, ondanks hun naam van ‘Commercial Press’ hunne
prijzen zoo laag als maar eenigszins mogelijk was hadden gesteld. In dit opzicht, het
tegen uiterst lagen prijs verkijgbaar stellen van studieboeken, is China Europa nú
reeds vèr vooruit. Ik heb op mijn schrijftafel een alleraardigste en vrij correcte
aard-globe staan, met alle namen van landen, zeeën, steden, rivieren enz., in 't
chineesch, zooals die thans elke chineesche lagere-school-leerling in bezit moet
hebben, en dit globetje heeft mij hier vijf en twintig cents gekost! In China is het nog
goedkooper. De geheele serie ‘Kuô Wên’, waarover ik straks nader zal uitweiden,
een soort ‘Nationaal Leesboek,’ op de lagere scholen in gebruik, bestaande uit tien
rijk geïllustreerde deelen, kost slechts $ 1.95 (ongeveer f 2.15), en alle chineesche
officieele klassieken te samen, zijnde de ‘Vier Boeken’ (‘Sz' Shu’) en de ‘Vijf
Klassieke Canons’ (‘Wu Ching’), in engelsche en chineesche tekst, kosten allen te
samen $ 3, (± f 3,30). Ik heb indertijd, 20 jaar geleden, in eene europeesche editie,
hiervoor om en bij de f 100 betaald.
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De ‘Commercial Press’ heeft ook haar speciale aandacht gewijd aan de kunst van
vertaling en aan correspondentie in vreemde talen. Ik noem slechts, uit de vele werken
van dien aard Dr. W.W. Yens ‘A Manual of Translation’, de ‘Translators Assistant’
door Wu Kia Shan, de ‘Guide to Letter Writing’ door Li Ung Bing, de ‘Deutsche
Lektionen für Chinesische Anfänger’.
Vroeger was het al heel mooi als een chinees de geschiedenis van China kende,
maar die van het buitenland bleef een gesloten boek voor hem. Ook hierin is voorzien,
en de ‘Commercial Press’ heeft degelijke boeken over Westersche geschiedenis
uitgegeven. Ik noem onder velen slechts de ‘Si Yang Lih Sh'’, ‘Europeesche
Geschiedenis’, keurig bewerkt, in 2 deelen, met een atlas er bij, en de ‘Si Yang Th'ung
Sh'’, ‘Algemeene Geschiedenis der Westersche Landen’. Het groote publiek in
Europa, nog steeds onder den indruk dat de chineezen barbaarsche heidenen zijn,
slechts geloovend aan fetichen, geesten en duivels, heeft geen flauw idee, welk eene
schitterende beweging er in China op onderwijs-gebied al sedert jaren een hervorming
vooruitgestuwd heeft, en welk een kolossale opvoedende en beschavende kracht er
is uitgegaan van eene firma als de ‘Commercial Press’ te Shanghai. Een blik in haar
laatsten catalogus, 118 bladzijden groot, zou reeds voldoende zijn, zelfs voor den
niet-sinoloog, om zich er eenigszins een denkbeeld van te vormen. Des te meer voor
den sinoloog, die ook den inhoud dier werken te waardeeren vermag en die het
verbazingwekkende onderscheid kan weten tusschen het Chineesche onderwijs van
twintig, ook nog van tien jaren geleden en van nu!
Vooral in de lagere scholen is dat onderwijs-verschil sterk op te merken. Vroeger
eigenlijk niet veel meer dan een machinale schreeuw-cursus, geleid door een
waanwijzen schoolmeester, die buiten de chineesche klassieken totaliter niets wist,
en zonder éénige algemeene ontwikkeling.
Thans scholen met een goed geörganiseerd, door het Ministerie van Onderwijs
vastgesteld leerplan, dat juist vooràl algemeene ontwikkeling beöogt, kennis, niet
alleen
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van China en ‘things chinese’, maar van de geheele groote wereld.
De lagere scholen, of ‘Siao Hsuëh Th'ang’, zijn verdeeld in begin-klassen (z.g.
‘Ts'u Teng’) en hoogere-klassen (z.g. ‘Kao Teng’). De eerste der begin-klassen is
berekend op kinderen van ongeveer 6 à 7 jaar, en te samen vormen deze begin-klassen
een leertijd van 4 jaar. Ook de hoogere klassen hebben een leertijd van 4 jaar, zoodat
deze voor de lagere scholen in 't geheel 8 jaren bedragen; er is echter een sterke
beweging om deze tot 7 jaren terug te brengen. Het officieele, door het Ministerie
van Onderwijs vastgestelde reglement zegt van deze lagere scholen: ‘Het doel dezer
scholen is, het gezond verstand der leerlingen te cultiveeren, hun intelligentie te
ontwikkelen en hun lichaam te sterken, zoodat zij principes krijgen van
rechtschapenheid en fatsoen en er om denken, later een levensonderhoud te gaan
zoeken.’
In December 1910 heeft het chineesche Ministerie van Onderwijs in 't chineesch
en 't engelsch een leerplan voor de Lagere Scholen vastgesteld. Ik laat de engelsche
redactie hieronder volgen. De begin-klassen-scholen worden met ‘Primary Schools’
vertaald, de hoogere-klassen-scholen met ‘Higher Primary Schools’.
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Course of study for primary schools.
Schedule Promulgated by the Board of Education, Peking, China,
December 1910.

1st
year

2nd
year

3rd
year

4th
year

*
*
†

Ethics ClassicsChineseArithmeticPhysicalDrawing*ManualMusic* Total
Literature
Exercises
Training
hours
per
week.
Essence
Begin Enumeration, Sports
Easy Singing
of
Chinese, Notation,
Chinese
Simple Numbers
Moral
Sentences, below
Science
Short 20,
Compositon, Four
Reading, Rules
Penmanship
2

14

4

4

do

do

Four do
Rules,
Numbers
below
100

2

14

4

4

Principles Filial do
of
Duty
Education Classics
Lunyü†

Four
Rules

do

2

5

15

3

3

do

do

do

Decimals, do
Measures,
Weights,
etc.

2

5

15

5

24
From do
Models

do

24
do

do

do

28
do

do

do

3

Elective.
Elective.
De Filial-Duty-Classic is de z.g. ‘Hiao Ching’ de Canon der Ouderlievenheid.
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Het ‘Board of Education’ is in 1911 van een Departement een Ministerie geworden.
Onder de rubriek ‘Sports’ wordt ook verstaan het exerceeren, op militaire wijze,
volgens een japansch model. Muziek wordt zoowel op chineesche als op europeesche
wijze beoefend, en op sommige scholen wordt het zingen begeleid door een klein
harmonium.
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Course of study for higher primary schools.
Schedule Promulagted by the Board of Education, Peking, China,
December 1910.
*
*
*
Year EthicsClassicsChineseArithmeticHistoryGeographyScienceDrawingPhysical*
Total
Literature
exercisesManualMusicAgricultureCommercehours
per
training
week
1st Essence Great Simple Compound China China Animal, From Suitable Easy Singing
year of Learning, Reading, Numbers
Vegetable, Models. and Fine
Chinese Doctrine Compoitsni, Weights
and
Easy, Work
Moral of Penmanshpi and
MnK
-iearlnigdoms,
useful
Science the
Measures,
Natural
Sports,
Mean,
etc.
Phenomena
Military
Mencuis

2
2nd Essence
year of
Chinese
Moral
Science

2

11

8

4

Mencuis,
Book
of
Odes

Simple
Reading,
Compoitsni,
Penmanshpi

Weights, China China Animal, From Suitable Easy Singing
Measures
Vegetable, Models. and Fine
etc.
and
Easy, Work
continued,
MnK
-iearlnigdoms,
useful
Areas,
Natural
Sports,
Fraction,
Phenomena
Military
Simple
Probelms

11

8

4

3rd Principles Book Simple
year of of Reading,
Educaoitn Odes, Compoitsni,
Book Penmanshpi
of
Rites
Condensed
2

11

8

4th Principles Book Simple
year of of Reading,
Educaoitn Odes, Compoitsni,
Book Penmanshpi
of

*
*
*
*

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

36

36

Fractions, China Foreign Chemsirty, From Suitable Easy Singing Simple Simple
Percenatge,
Physoiolgy, Models. and Fine
Interest,
Biology
Easy, Work
Four
useful
Rules
Sports,
on
Military
the
Abacus
4

2

2

2

2

3

Proporoitn, China Foreign Chemsirty, From Suitable Easy Singing Simple Simple
The
Physoiolgy, Models. and Fine
Use
Biology
Easy, Work
of
useful
the
Sports,
Military

Elective.
Elective.
Elective.
Elective.
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Rites
Condensed
2

10

Abacus,
Bookkepnig
8

5

2

2

2

2

3

Onze Eeuw. Jaargang 12

36

258
Met het ‘Great Learning’ wordt hierboven bedoeld de ‘Ta Hsuëh’, en met de ‘Doctrine
of the Mean’ de ‘Chung Yung’ van Confucius1), met Mencius de werken van den
filosoof Ming Tsz', met het ‘Book of Odes’ de klassieke ‘Shi Ching’. Men ziet, dat
in de Lagere Scholen reeds een begin wordt gemaakt met de aardrijkskunde van het
buitenland. Nog niet de geschiedenis van 't buitenland, daar de Algemeene
Geschiedenis eerst behandeld wordt in de op deze Lagere Scholen volgende
Middelbare Scholen. Ik wijs er speciaal op, dat, met de invoering van het moderne
onderwijs, volstrekt niet de chineesche klassieken overboord geworpen zijn.
Integendeel, de sereene filosofie van Confucius wordt, voor zoover dit mogelijk is,
den kinderen op bevattelijke wijze ingeprent, deze filosofie, waarin geen woord over
bijgeloof, magie, geestenbannerij, of wat ook van dien aard voorkomt, en waarin
Confucius zorgvuldig vermeed, over geesten of het leven na den dood te spreken.
Het schoone en verhevene uit de chineesche klassieken wordt der jeugd voorgehouden,
met geen zier of zweem van dat oude bijgeloof, waarmede sommige europeesche
sinologen nog steeds dikke folio's vullen. Door de westersche wetenschap, naast de
chineesche filosofie op de Lagere en Middelbare scholen onderwezen, zal dat bijgeloof
in luttel jaren voor goed zijn weggevaagd, en enkel nog maar eenige historische
waarde behouden. De chineesche filosofie, die eigenlijk één is met den eigenlijken
chineeschen godsdienst, de ware ‘Religion of China’ dus, ontdaan van alle latere
verwordingen, in haar zuiveren, oorspronkelijken staat, deze filosofie van Confucius,
die eeuwen vóór Jezus' geboorte reeds leerde, dat alle menschen broeders zijn, en
men niet aan anderen doen moet, wat men niet zelf gedaan wil zijn, deze Wijsheid
is in de moderne hervorming van 't chineesche onderwijs tot nu toe behouden
gebleven2).

1) Beide te vinden in mijn werk ‘De Chineesche Filosofie, toegelicht voor niet-sinologen. Deel
I. Confucius’. (Amsterdam. P.N. van Kampen & Zoon. 2e druk).
2) Indien de chineesche revolutie zegeviert zal, naar men mij uit China bericht, uit het leerplan
nog zeer veel aangaande verouderde staatsinstellingen uit Confucius en uit de ‘Li Ki’ het
‘Book of Rites’ worden verwijderd.
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Ik wil het nu speciaal eens even hebben over een kostelijk, wetenschap en wijsheid
bevattend ‘Nationaal Leesboek’ (‘Kuô-Wên’), dat thans op de Lagere Scholen in
China in gebruik is, verdeeld in twee series, de eene in 10 deelen, voor de
Begin-Klassen, de andere in 8 deelen, voor de Hoogere Klassen, een prachtig
studie-boek, dat moeilijk zijn weergade zal vinden in het bevorderen van de algemeene
ontwikkeling van het kind; het is daarop geheel ingericht. Het is niet alleen een
leesboek, in helderen, en toch zooveel mogelijk klassieken chineeschen stijl, maar
het behandelt tevens op voor de jeugd bevattelijke wijze, tegelijk met de eerste
beginselen der chineesche zedeleer, de chineesche geschiedenis, en de chineesche
aardrijkskunde, ja zelfs de toekomstige chineesche grondwettelijke staatsinstellingen;
ook de eerste beginselen, zoo eenvoudig maar duidelijk mogelijk, van de geheele
westersche wetenschap. Wat aangaat het leggen van de grondvesten eener algemeene
ontwikkeling, in den meest breeden zin, weet ik geen enkel leesboek, door mijn
kinderen op onze Lagere School gebruikt, dat het niet aflegt tegen dit chineesch
‘Nationaal Leesboek’. Er wordt in behandeld: zedeleer, hygiëne, sport, geschiedenis,
aardrijkskunde, zoölogie, botanie, mineralogie, telefoon, telegraaf, luchtvaart, kompas,
cosmografie, staatsinrichting, internationale verdragen, postwezen, stoomvaart, leger
en vloot, vestingbouw, landbouw, handel, nijverheid, beroemde personen uit China,
Europa en Amerika, filanthropie, filosofie, verschillende godsdiensten der wereld,
te véél om op te noemen in dit kort bestek, alles in heldere, eenvoudige lesjes, precies
het grondprincipe van een en ander rakend, zóó, dat de leerling, die op de Middelbare
School - ‘Chung Houëh Th'ang’ - dit alles meer in détails zal leeren, er een
betrekkelijk groote algemeene ontwikkeling door krijgt. De illustraties, waarmede
deze serie boekjes zijn doorspekt, zijn zeer fijn en gevoelig voor zulk een uiterst
goedkoope uitgave, sommige, de groote gekleurde in ieder boekje, bepaald mooi te
noemen. Hier en daar worden de wetenschappelijke onderwerpen afgewisseld door
leerzame
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fabelen - b.v. van Aesopus - en verhaaltjes. - Als men denkt aan 15 à 20 jaren geleden,
toen er opstanden plaats hadden bij het aanleggen van spoorwegen, die het bijgeloof
van ‘Fung Shui’ aantastten, en dan in dit ‘Nationaal Leesboek’ verhaaltjes leest, als
dat van een chineesch jongetje met zijn zusje, die een tochtje medemaakten in een
bestuurbaren ballon, en door papa en mama beneden bij werden gehouden in een
auto, dan lijkt het, zooals ik elders reeds zeide, of die twintig jaren eenige eeuwen
zijn geweest.
Ik zal hieronder de chineesche voorrede van dit ‘Nationaal Leesboek’ in mijne
hollandsche vertaling laten volgen, en daarmede vanzelf tevens het karakter er van
aangeven. Men zal zich er dan wellicht niet over verwonderen, dat, in een reuzen-rijk
als China, reeds dorstend naar een werk als dit, vrij kort na de uitgave 355000
exemplaren verkocht werden, en 67000 van de daarbij tegelijk uitgegeven ‘Methode
om het Nationaal Leesboek te onderwijzen en te verklaren’, speciaal ten behoeve
der onderwijzers. Iedere les in 't Leesboek heeft namelijk een correspondeerende les
in de ‘Methode’ van den onderwijzer, waarin hem wordt aangegeven hoe hij beginnen
moet met het leidende principe van de les aan te wijzen, vervolgens de progressieve
orde van gedachten, dàn het principe van vergelijking ontwikkelen, en eindelijk
catechetisch door te gaan.
De vertaling der voorrede luidt als volgt:
‘Het was tot op heden reeds 40 jaren1), dat ons Rijk scholen wilde oprichten in den
geest van de Westersche methode daarvan, en nog steeds was er geen voldoend
getuigenis van een duidelijk model. De fout lag hieraan, dat men niet het
oorspronkelijke principe kende van een uniform, overal gangbaar onderwijs en
opvoedingssysteem. Er was geen lager onderwijs om er de basis van vast te stellen,
er was geen “Nationaal Leesboek”2)

1) Reeds sinds 40 jaar was men begonnen, doch enkel in de groote provincie-hoofdsteden, met
de hervorming van het onderwijs op westerschen grondslag, doch zonder eenige methode.
2) ‘Kuô Wên’, Nationaal Leesboek zooals 't meestal wordt vertaald, beteekent letterlijk ‘Rijks
Letteren’ en bedoeld is ze te behandelen in de eene, universeele ‘Rijks Taal’, vroeger geheeten
mandarijn-chineesch.
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om er den oorsprong van te planten. Onbesuisd en in een hurry van haast was men,
om maar het hoogste onderwijs en methodes uit te geven. Hoezeer ook het onderwijs
in vreemde talen en letteren in de behoeften van den tijd voorzag, zóó verward en
inferieur, zonder bepaalde vastgestelde regels werd half werk gedaan met dubbele
krachtsinspanning, en daarom werd zoo tientallen jaren doorgegaan, zonder dat een
goed model werd verkregen.
Onze firma heeft in wijden kring, binnen en buiten China geleerden van naam
uitgenoodigd, die het vraagstuk van onderwijs en opvoeding grondig onderzocht
hebben, en het hoogste model van “Nationaal Leesboek” serieus kennen, die met
vereende krachten, te samen delibereerend, een vast lichaam van wet hebben
vastgesteld, en steeds materiaal daarvoor hebben onderzocht.
Zóó zijn maanden en jaren voorbijgegaan, totdat we eindelijk een goeden leidraad
hadden voor negen jaren studie1), in 18 deelen, van de Begin-Klassen af, tot en met
de Hoogere-Klassen der Lagere School (ten gebruike van kinderen van 7 à 8 jaar tot
15 à 16 jaar). Deze behandelt in 't algemeen Vorming van het Lichaam (als: eigen
deugd, deugd voor 't algemeen, drinken, eten, kleeding, arbeid, hygiëne, gymnastiek
enz.); Huiselijk Leven (als: liefde voor ouders en verwanten, eerbied voor ouderen,
teederheid voor jeugdige kinderen, wasschen en schoonvegen, behoorlijk antwoorden
enz.); Plichten in de wereld (als: omgang van vrienden, behandelen van menschen,
verplichtingen aanvaarden en nakomen, vaderlandsliefde, enz.)
Verder: De Eerste Beginselen van dingen en schepselen (als: Astronomie,
aardrijkskunde, dier- en plantkunde, mineralogie, handel, scheikunde, geschiedenis,
regeering en wetten, weerbaarheid enz.); De Onontbeerlijkheid van Levensonderhoud
(als: Landbouw, Nijverheid, Handel, benevens lectuur en correspondentie,
boekhouding, opmaking van contracten, muntwezen, enz.).

1) Thans veranderd in 8 jaar.
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Dit alles hebben wij verzameld in dit boek. Wat de speciale kleur (karakter) van ons
Rijk heeft (als: onze allervroegste beschaving, het overgroote aantal van onze
inwoners, de schoone woorden van onze heiligen en wijzen en hun werk en gedrag)
zullen wij met onze uiterste krachten mooi doen uitkomen. De slechte gewoonten
van ons Rijk (als: bigot conservatisme en bijgeloof, het inbinden der vrouwenvoeten,
opiumschuiven enz.) zullen wij met onze uiterste krachten aan de kaak stellen en
trachten te verbeteren, om te komen tot den vooruitgang van al onze broederschappen.
Wij verbeteren en hervormen van het ondiepe tot het diepe, van het nabijë tot het
verre, van wat wij weten tot wat wij nog niet weten, zoodat dientengevolge de
hersentjes der kinderen van 't eerste argument af begrijpend, langzamerhand leeren
volgen en vooruitgaan. Wij streven er naar, alle menschen eene algemeene
ontwikkeling te doen krijgen van logica, deugd en kennis. Later naderen wij dan tot
het streven naar de noodzakelijke leer der heiligen1) en wijzen, tot de goede
leerprincipes van alle wereld-rijken en tot hun ambachten en kunsten, zoodat wij tien
trappen achter elkaar kunnen stijgen zonte vallen. In onze boeken en geschriften
zullen wij waarheid betrachten, en zorgvuldige correctheid2) voor oogen houden. In
de tusschenpoozen der studie zullen spelen, sport en muziek beoefend worden, zoodat
de leerlingen er plezier in hebben, en ongemerkt zóó ook lessen en vermaningen
verwerken. Wij verwezenlijken op die wijze, dat de onderwijzers niet zwoegen en
de leerlingen niet vermoeid worden, en al spelende leeren en zich zonder 't te weten
hervormen. Dank zij dezen eersten grondslag van opvoeding zullen wij hiermede
een vaste basis gevormd hebbend voor het volk van ons rijk, en dit tot stand te brengen
was de bescheiden bedoeling, neergelegd in deze voorrede’.

1) Heiligen niet in den zin van onze christelijke, maar in den zin der groote Wijzen als b.v.
Confucius.
2) Dit slaat op de belachelijke uitvoerigheid en gezwollenheid van den ouden briefstijl.
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Ik heb deze Voorrede, zoo getrouw mogelijk bij den tekst blijvend, in haar gehéél
vertaald, omdat de lezer er de gehééle bedoeling der chineesche hervorming uit kan
begrijpen. Zooals ik reeds elders uitdrukkelijk releveerde3) en zooals men thans door
de chineesche auteurs van dit ‘Nationaal Leesboek’ bevestigd ziet, wordt het oude
bijloof weggeworpen, maar wordt de schoone wijsheid der chineesche filosofen
bewaard. Alles wat de auteurs dezer voorrede noemen ‘mi sin’, d.i. ‘de waarheid
verduisteren en misleiden’, en wat weêrgeeft ons begrip ‘bijgeloof’, wordt verworpen,
maar de wereld-wijsheid van China's groote heiligen en wijzen, als Confucius, Choe
Hie, Mencius, Lao Tsz', wordt als een nationale schat bewaard, al neemt China de
westersche wetenschap gaarne op. De booze geesten en demonen en spoken
verdwijnen, de klare wijsheid blijft in het moderne China. Ook worden vreemde
godsdiensten niet aangevallen. Ik vind b.v. in het 8e deel van het ‘Nationaal Leesboek’
voor de Lagere Klassen een beeltenis in gravure van Jezus, met een eerbiedig en
waardeerend opstel er bij over zijne godvruchtigheid en menschenliefde, en zonder
een enkel woord of enkele toespeling, dat Zijn leer in strijd zou zijn met de leer van
China's godsdiensten en filosofische systemen.
Het spijt mij, dat ik in dit tijdschrift niet eenige der illustraties kan doen afdrukken,
die zoo treffend in dit leesboek van hervorming getuigen. Anders zou ik uit de zeer
vele enkelen uitkiezen als daar zijn: een illustratie van een microscoop, een kompas,
een automobiel, een luchtballon, een locomotief, een postkantoor, een brievenbesteller,
een telegraafkantoor, een telefoon-toestel, een torpedoboot, een pantserfort, een
moderne waschtafel, den loop van de aarde om de zon, de inwendige organen der
bloemen, een zonne-spectrum in kleuren, een harmonium, een smalspoor in een mijn,
een stereoscoop, een publieken wandeltuin, een ‘Kindergarten’, een moderne
concertzaal, een vergaderzaal van een Parlement, een militaire exercitie, een duiker-

3) In een artikel in ‘De Gids’ van November 1.1.
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uitrusting, den stand van de maan in hare verschillende fasen ten opzichte van de
zon en de aarde, een spoorwegstation, een modern pantserschip, den bloedsomloop,
het menschelijke zenuwstelsel, enz. enz.
Het eerste deel der serie voor de Hoogere Klassen begint met een aantal
vervolg-opstellen over een Grondwet en een Parlement, geïllustreerd, met als eerste
illustratie het plechtige afkondigen der Grondwet in een feestelijk versierde zaal,
voor een ordelijk, aandachtig publiek van mannen èn - let op de enorme beteekenis
hiervan voor de toekomst - van vrouwen. De moderne chineesche term voor Parlement
is ‘kuô hoeí’ d.i. ‘Vergadering van het Rijk’. Men komt ook telkens in dit Leesboek
den term ‘Ngaí Kuô’ tegen, d.i. ‘Het rijk liefhebben’ dus Vaderlandsliefde, een begrip,
waarvan men 20 jaar geleden zelden hoorde.
Is 't wonder dat, waar op de Lagere Scholen door geestdriftige moderne
onderwijzers aan de jeugd uit een ‘Nationaal Leesboek’ over een Grondwet en een
Volksvertegenwoordiging werd verteld, er thans onder de revolutionairen jongens
van vijftien, zestien jaar met dolle, verhitte koppen mede vechten?
Ik vind in deze serie voor de Hoogere Klassen nog onderwerpen behandeld, die
men in Lagere Scholen niet zou verwachten. Zóó b.v. de staatsschuld der diverse
europeesche rijken, hun legersterkte, hun budgetten voor marine en oorlog, hun
volks-tellingen, hun in- en uitvoer, verder een volledige beschrijving van alle
spoorweglijnen in China, en de kosten daarvan, plattegronden van groote steden als
Londen, New-York, Parijs, geheele series proeven uit de electriciteits-leer,
beschrijvingen van het graven van kanalen en het kanaal van Suez, voorbeelden van
verschillende couranten-uitgaven, inrichting van torpedobooten en torpedo's,
beschrijvingen met platen van groote europeesche concerten, met orchest en
zangkoren, iets over bacteriologie, enz. enz., en dat alles in korte opstelletjes van
een stijl, die door de eerste chineesche geleerden om 't zeerst is geprezen wegens
zijn buitengewone helderheid.
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Waarlijk, het verwondert mij niet meer, na eene grondige, en zéér aangename
bestudeering van dit ‘Nationaal Leesboek’, dat in 1907 in het Fransche Parlement
de bekende socialist Jaurès het moderne chineesche onderwijssysteem aan het
Fransche onderwijs ten voorbeeld heeft gesteld.
Het bekende sinologische tijdschrift ‘Chinese Recorder’ zegt van dit Leesboek:
‘Chinese children are henceforth emancipated from the slavery of spending years
of their lives memorizing books, the meaning of which is as unintelligible to them
as the hand-writing on the wall was to Belshazar. This series, which is written in
accordance to the law of psychology and scientific pedagogy, is to be welcomed as
supplying a long-felt want in China.
The books are printed on glazed Mao-pien paper, the style is clear and the price
reasonable. The earlier volumes are printed in bolder type, the size being gradually,
almost imperceptibly, reduced as the book becomes more advanced and the student,
presumably, more familiar with the characters used. There are quite a number of
illustrations, some of them from wood cuts made from Chinese drawings, and some
of them foreign in appearance, but they are all good and will serve to relieve the page
and entice the scholar to study the accompanying text. Each volume has two coloured
plates, illustrating lessons on Natural History. They are very well got up and do credit
both to the designer and the printer. If these plates were collected and others added
to make up a new book, we should have a fairly comprehensive text-book on Natural
History, as well as a very pretty volume, which would be an ideal gift for the child.......
The style used in the composition of these lessons is beyond praise. Missionaries
who intend to write or translate books into Chinese would do well to read and re-read
the lessons in this book, until they apprehend the beauty of limpid Chinese’. - Chinese
Recorder, July, 1906.
De namen der schrijvers en samenstellers van dit
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prachtige schoolboek mogen wèl met gulden letters opgeteekend worden in de
geschiedenis der chineesche hervorming. Ze zijn: Kao Feng Chien, Chang Yuen Chi
en Tsiang Yee Chao.
De chineesche Lagere Scholen, naar het model, door 't Ministerie van Onderwijs
vastgesteld, springen, zooals een engelsch sinoloog-zendeling opmerkte ‘als
paddestoelen uit den grond’, en het is begrijpelijk, dat het aantal goede onderwijzers,
modern gevormd, nog bij lange na niet geevenredigd is aan het zoo overweldigend
toenemend aantal dezer nieuwe scholen. Vandaar, dat vele scholen zich thans nog
moeten behelpen met zeer middelmatige, zoo niet onbevoegde onderwijs-krachten.
In onze koloniën b.v. zijn de particuliere ‘Tiong Hoa’ scholen over 't algemeen ook
nog onder leiding van zeer gebrekkig onderlegde onderwijzers, al zijn de leermiddelen
vrij goed.
Een kern van zeer goede onderwijzers bestaat echter reeds in China, en de ‘Sh'
Fan Hsuëh Th' ang’, de Normaal-Scholen van China (in twee soorten, één voor
vorming van onderwijzers aan Lagere Scholen, één voor die van leeraren aan
Middelbare Scholen, elk met 5 jarigen cursus) leveren elk jaar een nieuw contingent
goede onderwijzers af.
Ik wil dit artikel niet te lang maken, en hoop daarom in een volgend artikel later
nog iets te zeggen over het Middelbaar- en Hooger Onderwijs in China, en over de
zoo practische en nuttige leer-cursussen in de ééne ‘Taal van het Rijk’ (‘Kuô Yü’),
vroeger mandarijn-chineesch genoemd, waarmede men de ruim 400 millioen bewoners
van China, in staat wil stellen, over het geheele Rijk met elkander te spreken. Reeds
zijn tienduizenden en tienduizenden in Zuid-China, en ook duizenden in onze
koloniën, bezig zich te bekwamen in deze universeele ‘Taal van het Rijk’, die tot nu
toe enkel de taal der geleerden en mandarijnen was.
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Een allergenoegelijkste wet in het geestelijk leven zegt dat waarheid zoowel als
onwaarheid eerst gekend worden door herhaling, doch het slechts juiste herhaling
nauwelijks kan lijden.
Deze wet van heilzame oeconomie maakt het een mensch moeilijk zijn woorden
te herhalen. Immers hoe nauwlettend hij mijde de afgronden der onwaarheid, hij
bereikt daarmede nog niet de hooge regionen der waarheid, en mag gewoonlijk reeds
tevreden zijn te belanden in de vlakke velden der juistheid. Waar hij dus slechts
éénmaal kan zeggen, wat hij zoo terecht opmerkt; daar geen herhaling kan lijden het
slechts juiste.
Zoodat ik niet kan herzeggen mijn opmerking, hier indertijd gemaakt (O.E. 1909
bl. 247-255), over den
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tegenwoordigen roman. Die opmerking toch over de moeilijkheid voor den huidigen
roman ons een diepen greep te geven in het algemeen-menschelijk leven, wegens
den bloei van het specialisme, dat met succes de algemeen-menschelijke
levensfactoren losweekt en daardoor de levenssynthese al verder verschuift, schijnt
mij nog even, nog slechts juist, en daarom voor herhaling niet geschikt.
Intusschen volstaat deze herinnering om onze verwachtingen niet te hoog te spannen
als we aan een reeks nieuwe romans beginnen. Van geen enkelen huidigen roman
toch verwachten wij te zullen zeggen wat Bielschowsky deed: ‘Wer von Kindheit
an auf einer einsamen Insel des Grossen Oceans gelebt und nur den Wilhelm Meister
gelesen hätte, der würde die Menschen zur Genüge kennen’ (Goethe II S 180). Immers
‘de menschen’ zijn zoek, verloren in een overvloed van ‘menschen’. Wij ondervinden
de naweeën van het nog niet geheel uitgewoede zwelgen in specialiseeren en
etiquetteeren, wat, sinds Goethe, de menschheid heeft opgelost in een oneindige
massa mensch-exemplaren, wier verscheidenheid reeds vóór de kennismaking
verveelt. Want hen ontbreekt fundamenteele eenheid, die verscheidenheid alleen
mooi maakt. En gaan ze er op uit die eenheid te forceeren, zoo vormen ze de partij,
waaraan het vol-menschelijke volkomen vreemd is.
Onder deze tirannie van het historische specialisme moest de roman zich gaan
behelpen met een Heimathkunst, in 't natuurlijke en geestelijke, die naarmate ze stijgt
in voortreffelijkheid ons te meer het gemis van synthetische kunst doet gevoelen.
Hoe volkomener die van het geheel losgeweekte levensfactoren zich een eigen bestaan
scheppen met eigen inhoud en schoonheid, des te smartelijker ervaren wij dat ons
geslacht alleen klassiek is in het specialisme, de karikatuur van het klassieke. En
troost biedt alleen de homoeopathie die zegt: doorzieken, doorzieken, om te eerder
de gezondheid terug te erlangen. Geen aangenamen, toch werkelijker troost dan het
specialisme biedt in de belofte dat het
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door zijn historisch-exacte beschrijving van specialiteitsmenschen ons het zuivere
materiaal zal geven voor de kennis van het algemeen-menschelijke, omdat het nooit
toekomt aan de synthese van dit al meer en meer gespecificeerd materiaal, terwijl
die niet aangename troost tenminste doet uitzien naar den beteren tijd, en zoodoende
het heden belangrijk maakt. Immers zoo wordt de tegenwoordige roman, die bijna
zonder uitzondering ons slechts kringetjes-menschen te zien geeft, belangrijk, als
gelukkig weer een station voorbij op den weg, aan welks einde ons de roman wacht,
die het vol-menschelijke leven teekent.
Als zoodanig is zeer belangrijk De Lichte Last door G. Schrijver.
Want dit is een christelijke, moet dus zijn niet een politieke of wetenschappelijke
maar een religieuse, ja voor ons de religieuse roman. Die dus den mensch ons toone
in zijn hoogste spanning en rust, in voortdurende relatie met ‘het eenig en eenvoudig
geestelijk wezen, 't welk wij God noemen: eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk,
onveranderlijk, oneindig, almachtig; volkomen wijs, rechtvaardig, goed, en eene zeer
overvloedige fontein aller goeden’ (confessio belgica, art. 1) en met het dubbelzinnig
wezen, dat, evenmin kunnende verwerkelijken als vergeten zijn goddelijke afkomst,
wordt een onophoudelijke bron van verwikkelingen, 't welk wij onzen naaste noemen.
Deze religie met haar Godsverlangen en naastenliefde erkent hij als het ware leven,
de waarheid, doch eveneens doet waarheidsliefde hem ervaren dat hij dit ware leven
noch bezit, noch kan bereiken. Dan verneemt hij de blijde boodschap dat God hem
uit deze droeve werkelijkheid overzet in een heerlijke, dat Hij, de souvereine
rechtvaardigheid, tegelijk is de souvereine erbarming, en hem die heerlijke
werkelijkheid verzekert door het aanbiddelijk mysterie van het kruis van Christus.
En hij verneemt dit niet als een begrip maar als een feit; niet betrekkelijk waar, doch
absoluut, door het getuigenis van Gods Geest in zijn geweten; niet als theorie maar
als praktijk. Zoo wordt zijn geweten ‘le foyer où Dieu se réfléchit et se
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reproduit’, zoodat ‘tout ce qui se consomme en Dieu, dans l'ordre du gouvernement
moral, doit se répéter dans la conscience’ (Vinet Et. Lit. Franç. III 103). Zoo brengt
de hoogste spanning hem tot de volmaakte rust van het leven dat is een wandel in
de hemelen, en die koninklijke rust drijft hem uit tot de geweldige spanning van een
leven dat voor zichzelf en den naaste niets eischt dan te mogen zijn tot verheerlijking
van God. En dit laatste is persoonlijk, innerlijk, bestaat niet in woorden, noch in
wonderen, maar in kracht het kruis te dragen, waaruit de navolging van en de
gemeenschap met Christus blijkt.
Hoe ongelooflijk-mooi moet de roman zijn die geeft te zien en te tasten dit leven,
even heldhaftig als innig, op elk moment niet minder weidsch en grootsch dan nederig
en vergeten tot veracht toe, altijd omhoogtrillend in heilige vreugde en nooit verlaten
van een smartgevoel dieper dan wat een dichter ooit peilde, en dat door verwondering
en ontzag al deze tegenstellingen onbewust bijeenvat in een kinderhart van eeuwige
jeugd.
Hoe sterk zal deze roman zijn in het negatieve omdat hij het positieve zoekt; hoe
weinig geven om de plichtplegingen van de voordeur, en ze dus stipt volbrengen,
omdat hij vraagt de levensgemeenschap der binnenkamer; hoe weinig letten op markt
en mode, en zich dus met koninklijke nonchalance aan hunne gewoonten houden,
omdat het gezicht van het absolute hem verrukt; hoe voortdurend afwijzen, afbreken
en opruimen, en dus het schrijnende van dit weemoedige werk aan den lijve gevoelen,
omdat hij arbeidt voor een beter heden, en uitgaande van de overwinning met vasten
stap ingaat in de uiteindelijke overwinning.
Zóó ongelooflijk-mooi is de roman, die ons menschen laat zien wier leven is in
Christus, dat geen enkele zoo licht dérailleert en tot karikatuur wordt als de christelijke
roman. Hij make het zich slechts gemakkelijk, en zijn voorsprong wordt zijn val.
Die voorsprong, hoe groot is die! Hem staat het ware leven open. Daar ziet hij het
wonder, de moeder aller dingen, geschieden; daar verneemt hij van feiten, reëeler
dan de
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betrouwbaarste historie; daar hoort hij een poëzie die jubelt, klaagt en fluistert in
godentaal; daar werpt het absolute zijn eeuwig-verjongend licht ook over de
meest-alledaagsche dingen. Hoe heerlijk, slechts behoeven weer te geven wat hij
ziet en hoort, en dit altijd belangrijk te weten. Meer dan belangrijk, waarheid,
levensbrood, levenskracht - en derhalve deze gewisheid medebrengend dat zijn arbeid
niet ijdel is, goeddoet, schoonheid is die sticht. Om niet de oneindige verscheidenheid
te vergeten waarover hij beschikt, zoodat hij nu dit dan dat onderdeel kan laten
schitteren in hemelschen glans, of ook alles kan samenvatten en geven.... als Marie
Corelli De Ware Christen. Ach, hoe groot is die val! Het kostelijkste materiaal
verbruikt voor namaak. Van de heerlijkste realiteit, als Marie Corelli, iets maken wat
niet bestaat, hier niet en daar niet, nergens. Waarheid maken tot waan, religie tot
fantasie, poëzie tot vuurwerk, en levenstragedie, die het begin is der eeuwige
heerlijkheid, tot een bioscoopvoorstelling. En geenen christen kunnen scheppen dan
die hoogstens leeft voor de tendenz en bij zondagsche gelegenheden ‘prêche pour
sa paroisse’ en die nooit twijfelt noch aan zijn beginselen, noch aan zichzelf - noch
aan de profijtelijkheid zijner ongetwijfeldchristelijke carrière.
Nu mogen we wel zeer dankbaar zijn dat De Lichte Last door G. Schrijver
(pseudoniem van G.G. van As) allerminst een karikatuur is, en al bereikt hij ook niet
de voorgestelde hoogte van den christelijken roman, zonder aarzeling moet genoemd
een goede, christelijke roman.
De Lichte Last vertelt van den ouden timmermansknecht Brandt en zijn vrouw,
bij wie nog inwoont hun blindgeboren jongste, nu volwassen zoon, Christiaan, terwijl
hun andere kinderen reeds gehuwd zijn: Anna met Adriaan Wevers, een
kantoorklerkje; Jan, de timmermansknecht, met Sien; terwijl Willem Brandt
compagnon is geworden van den opgekomen aannemer Willing, door zijn huwelijk
met diens eenig kind Jeannet. De in de beide eerste hoofdstukken uitvoerig geschetste
veertigjarige bruiloft der oudelui geeft direct een prachtige gelegenheid met de ge-
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heele familie Brandt kennis te maken. En geen onaangename kennismaking.
Burgermenschjes, niet romantisch opgemooid tot boekwezens, gewoontjes-weg zich
gevend in hun eigen manier van spreken en denken, en in allen de stuwkracht van
den stalenden arbeid. Bij de oudelui, Christiaan, Anna en Wevers bespeurt men den
adel van het geloofsleven, bij de mannen staande in den verzekerden, bij de vrouwen
meer in den angstigen, zorgelijken toon. Jan doet niet aan geloof, maar zint,
hardwerkend voor zijn groote gezin, op lotsverbetering, terwijl Willem ruw, grof en
poenig wordt in een sfeer van egoïstische aannemers.
Toch begint spoedig de aandacht te verslappen en vindt men De Lichte Last met
zijn twee deelen toch een berg papier. Zich rekenschap van die verzuchting gevend
is men geneigd te wijzen op het toch wat al te burgerlijk gezelschap, op dien
zeldzaam-poenigen aannemersrommel niet alleen, maar ook op het weinig geëleveerde
van die christenen, die altijd bakjes koffie drinken, praten van ‘jij heb, hij heb,’ zoo
tergend terre-à-terre blijven in hun vroomheid, terwijl de schrijver ons als fijnste
taalbanket voorzet: ‘hij onwilligde, goedigde, vriendelijkte’ e.d. Nu, dit ook mij niet
smakende baksel van nieuwe werkwoorden daargelaten, moet ik tegen deze
beschouwing ten deele opkomen.
Vooreerst vind ik het geniaal dat deze christelijke roman zijn sfeer zoekt in
arbeiderskringen, waar ook het Evangelie het eerst wortel sloeg, en zich daarover
niet schaamde. Integendeel. Als Paulus de sociale structuur der corinthische gemeente
moet teekenen, dan doet hij, zegt terecht Deissmann (Paulus S. 144), dit ‘mit diesen
von kraft- und kampfesfrohem Geusenstolz diktierten Zeilen, die wie ein Trutzlied
klingen’:
Van buiten bezien: niet vele ontwikkelden,
Niet vele invloedrijken,
Niet velen uit goede familiën!
Maar wat een dwaasheid is voor de wereld,
Dat heeft God uitverkoren, om de ontwikkelden te beschamen,
En wat zwak is voor de wereld,
Dat heeft God uitverkoren om wat sterk is beschamen,
En wat voor de wereld niet welgeboren is
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En niet in aanmerking komt,
Dat heeft God uitverkoren; hen die niet meetellen
Om die in tel zijn teniet te maken. (1 Cor. I 26-28).

Verder is voortreffelijk dat deze christelijke roman in de kern zoo zuiver staat en
alles laat draaien om wat voor deze menschen de twee vragen blijven: de natuurlijke,
of ze werk en voldoend-betaald werk hebben; de geestelijke, of ze reeds ‘in de ruimte’,
tot ‘het volle licht’ zijn gekomen, en dus het kruis zoo gewillig aanvaarden als een
‘lichte last’, zoodat dit anderen tot jaloerschheid wekt. Wie nu meent dat dit alles
laten draaien om die beide vragen vanzelf spreekt, en ieder dit weet, bedenke even
dat gewoonlijk niemand weet wat ieder heet te weten, en niets zeldzamer is dan het
natuurlijke en wat vanzelf spreekt. Neen, het is een reden van verheuging dat wat
hoofdzaak is, dit hier ook blijft, en alle mogelijke futiliteiten en kwestietjes: ‘wat
wel en niet mag’, waarvan het natuurlijk in zulke kringetjes krioelt, hier niet eens
genoemd worden.
Doch hier begin ik te begrijpen hoe mijn bewondering mijn gevoel van
onvoldaanheid niet kan onderdrukken. Al is dit werk gezond en zuiver in de kern,
het is te effen, het heeft geen diepe dalen en geen blinkende hoogten, het is te vlak.
Bij dit bezwaar vervallen de andere. Als dit dat het zoo rammelt, geen eenheid heeft.
Hoe prachtig en tot rust stemmend is b.v. die eenheid in Boudier-Bakker's Armoede,
waar het Keizersgracht-huis met de dubbele stoep om den ouden heer Terlaet telkens
zijn kinderen vereenigt, en zijn buiten Hogher-Heijden hen allen ongezocht
bijeenbrengt. Maar vader Brandt heeft voor zomer- en winterverblijf één woonkamer
- en dus was voor Armoede die eenheid ook heel wat gemakkelijker te bereiken dan
voor De Lichte Last. Doch dit neemt niet weg dat de eenheid hier al te zeer zoek is,
vooral in het tweede deel, waarin soms Willem en Jeannet hoofdpersonen schijnen.
Die bovendien ons heelemaal uit den koers brengen, in een poenige omgeving van
drinkende en dobbelende aannemertjes, daarbij karikaturig-geteekend. Want al is
het gild niet sympathiek, het zijn toch niet enkel bruten, schavuiten
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of zedelooze egoïsten, zooals de buitenstaander uit dezen christelijken roman, die
op dit punt het negende gebod vergeet, zou opmaken. En toch vind ik zelfs deze
wezenlijke bezwaren nog gering bij het bovengenoemde: dit zuivere werk is te vlak.
Want doordat het mij te vlak is, is het mij te burgerlijk, te weinig geëleveerd, te
weinig christelijk.
Deze bewering zal dwaasheid zijn voor hen, voor wie het christelijke bestaat in
het aannemen van veel meer artikelen of in het doen van veel meer goede daden, of
in het spreken van veel meer goede woorden dan een niet-christelijk mensch aanneemt,
of doet, of spreekt; aanneembaar echter voor hen, voor wie dit bestaat in anders-zien,
dat wordt een anderszijn. Zooals ook voor den schrijver van De Lichte Last. Die ons
deze opvatting het zuiverst toont in den blinden Christiaan, die altijd, tot op zijn
vroege sterfbed, heerlijkheid ziet - trouwens in dit geval betrekkelijk-gemakkelijk,
omdat in Paulus, die toen hij blind werd ging zien, het klassieke voorbeeld gegeven
was. Ook nog zuiver in het op Christiaan verliefde buurmeisje Grietje, dat, door hem
bijgestaan, het offer harer tijdelijke liefde brengt, om de eeuwige te winnen. Ook
nog, hoewel vager, door te onbeholpene teekening moeilijker te ontwarren, in den
socialist Jan en de ijdele, genotzuchtige Jeannet, voor wie het in een nacht van zware
beproevingen langzaam begint te dagen.
Doch hoe zuiver gezien, de uitwerking is te vlak, zoodat mijn bewondering hier
omslaat in een gevoel van onvoldaanheid. Het voortreffelijke toch eischt telkens
andere belichting; eeuwige waarheid wint door aanraking met de dwaling des tijds,
wordt daardoor tot schoonheid. Op twee punten wil ik dit verduidelijken. Ik noemde
het voortreffelijk dat De Lichte Last ons brengt in arbeiderskringen, en zuiver gezien,
dat hij voor de hoofdzaak, de futiliteiten voorbij gaat, die in die kringetjes krioelen.
Doch die arbeiderskringen zijn niet hermetisch afgesloten. Gelijk die van Paulus'
dagen, behalve met dezen zelven, in aanraking kwamen met voornameren uit de
eerste kringen (Hand. 17), zoo is het nog, zoo is zelfs onvermijdelijk
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voor een christelijke gemeenschap. Om een voorbeeld te nemen uit onze literatuur,
Willem de Clercq teekent aan: ‘Dinsdagavond zat vrouw N. weder bij ons.. Brieven
van vrouw de B. te ontvangen is gemakkelijker dan die te beantwoorden.. Vroeg
opgestaan, daar waren brieven te schrijven aan Kaatje Sjonket, aan Bosscha enz. Ik
stond op met opgewektheid om op den gouden feestdag van de oude lieden Pieters
eenige regelen te dichten. Mijn lieve broeder Steven was wel zoo goed met mij naar
de oude lieden op het Korvershofje te wandelen, onder een ontzettende opvolging
van regenbuien.’ Doch met den zelfden eenvoud wuift hij het verzoek van eenvoudige
broeders hen in zijn gebeden te gedenken weg: dat hij daarvoor geen tijd heeft. (A.
Pierson. W.d. Cl. naar zijn Dagboek.)
Doch naast de Brandt's staat geen enkele Christen uit andere sociale structuur.
Daardoor missen zij relief. Terwijl het bepaald een fout is dat tegenover deze
christenen, de niet-christenen te onsympathiek zijn geteekend. Het is zeker voor de
oudelui Brandt een groote droefheid dat hun Willem niet wandelt in de waarheid,
maar ziet de schrijver niet dat hun leed veel mysterieuser en reëeler zou zijn, als hij,
ongeloovig geworden, was gebleven de plichtmatige, correcte man? Nu hij is
geworden de brute egoïst, de drinker en dobbelaar, och, wat is er nu raadselachtigs
in hem - hij heeft zijn straf al. Neen, maar een rijk geworden zoon, die juist zijn
afkeerigheid van het geloof zijner ouders, trachtte te vergoeden door grooter
hartelijkheid, zou hen meer geplaatst hebben voor het raadselachtige van Gods wegen
en zoo meer hun geloofsleven hebben verdiept. Nu zeggen we: te vlak, en daardoor
te weinig christelijk.
Hetzelfde geldt van het voorbijgaan van de in die kringetjes krioelende kwestietjes.
Uitstekend dat daarom de roman niet draait, want het leven is praktijk geen theorie.
Doch al hebben, noch geven die kwestietjes levensinhoud, ze vormen de motoren,
die het leven in gang brengen, en zijn als zoodanig momenteel onmisbaar. Zoo zijn
deze kwestietjes voor dit leven zelf niets, en voor de
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uitbeelding van dit leven alles. Prachtig wendt de schrijver er hier één aan. Het is de
kwestie: of een christen in de loterij mag spelen. Het kantoorklerkje Wevers is heilig
overtuigd van niet, doch laat zich door zijn collega's overhalen, één keer mee te doen
in hun twintigje. Als het gedaan is, voelt hij het als afval, zonde, en - o kostelijke
ironie - nu wint hij! Maar die winst van zestig gulden brandt hem als Judasgeld in
de hand; ze maken hem ziek en hij, arme fatsoenhouder, werpt ze heimelijk weg,
wat dan heel wat verwikkelingen en oplossingen in de familie te voorschijn roept.
Dit is prachtig gedaan, omdat hier de kwestie niet theoretisch is opgelost, maar
gebruikt voor de praktijk. Doch dit is er ééne, en een in dit geval gemakkelijke
kwestie, bij de ontelbare kleinere, en vooral geestelijk-aangekleede die deze menschen
bezig houden.
Als de schrijver zich daar eens aan gewaagd had! Wie zich in die door Paulus
geteekende kringetjes verdiept, weet niet waarover zich meer te verbazen, òf over
de daarin levende kwesties, soms van blijvende beteekenis, vaak echter zoo futiel,
dat we ze ons moeilijk meer realiseeren kunnen, of over de eeuwigheidswoorden die
zulke voorbijgaande kwesties Paulus doen smeden als: ‘de letter doodt, de geest
maakt levend’, en ‘het koningrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht’
(Cor.); woorden, waarvan die onontwikkelde menschjes de waarde wel gevoelden,
anders hadden ze die brieven en briefjes van Paulus niet bewaard.
De christelijke roman onzer dagen nu moet zeker het voorbijgaande en
onbelangrijke van onze kwestietjes zien en tegelijk ze kunnen gebruiken als
uitwendige hulpmiddelen, onmisbaar om aan dat leven licht en schaduw, diepte en
hoogte te geven. De schrijver van De Lichte Last heeft, geloof ik, deze moeilijkheid
niet eens gevoeld, en dat is zijn en ons geluk geworden. Had hij ze gezien, hij was
er voor teruggedeinsd en niet naievelijk dit dikke boek gaan schrijven, dat, hoe
onbeholpen en in menig opzicht mislukt het zij, hem toch gelukt is, omdat het in
hoofdzaak althans, en dit klemt hier vooral, zuiver van aanleg is, en dit hem en ons
tot dankbaarheid moet stemmen.
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Hoe hoog deze lof, trots alle voorbehoud, gaat, blijkt het beste, als wij er een anderen
christelijken roman naast leggen: In den strijd naar het Volstrekte door Dahlius van
Ryneburg.
De pseudonieme schrijver geeft in dit zijn eerste werk den levensgang van Jan
van Blomhoven. De gevoelige knaap uit een dorpje aan den Rijn wil schilder worden,
gaat naar Amsterdam, verdient daar nauwelijks zijn kost als verver, trekt wat op en
neer, vestigt zich, gehuwd met een aardig vrouwtje, eerst als drogist in Amsterdam,
daarna, daar dit mislukt en het schilderen niet gelukt, als verversbaasje in kleinere
plaatsen, waar hij telkens moeilijkheden heeft met collega's en knechts, zoodat wij
hem ten slotte zien opgenomen in een hospitaal, gewond bij een conflict met zijn
werkvolk. Een christelijke roman ondertusschen omdat, overeenkomstig den titel,
het geestelijke den voorrang heeft. In den strijd toch om het dagelijksch brood houdt
deze Jan zich vast aan de van huis meegekregen, onkerkelijke vroomheid, verdedigt
ze dus tegenover andere levensopvattingen, ziet ze bedreigd, bij oogenblikken
verzwakt, telkens ook gewijzigd, en ten slotte triumfeerend in zijn ongeschokt
vertrouwen vol moed op nieuw te beginnen.
Deze opzet is voor zulk soort roman zeker de juiste - doch de uitwerking van dit
goede thema is, met ééne uitzondering, geheel onvoldoende. Deze uitzondering is
dat deze roman door scherpe détail-teekening ons brengt in de atmosfeer van het
handwerk, waardoor dit ververswereldje voor ons gaat leven - iets wat we in De
Lichte Last te veel misten. De oude Brandt is voor ons een werkman in het algemeen,
niet timmerman of metselaar; het werk wordt daar bezien van uit de huiskamer of
vergadering; wij vermoeden, vernemen ook wel dat het werk voor die menschen veel
beteekent, hooren echter niet de rhythme van den arbeid, met zijn zwaren dreun of
lichte cadans. Omdat we dit nu hier wel hooren, is deze als werkmansroman de
meerdere, doch als religieuse roman ook beslist de mindere van De Lichte Last. En
dit niet daar
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er minder dogma's onder zitten dan onder De Lichte Last, maar juist daar zijn dogma,
in den titel gegeven en in den inhoud voortdurend herhaald, enkel is gebleven dogma,
abstract begrip. Religie is hier theorie; de goede remonstrantsche religie van Jan van
Blomhoven is de goede theorie; de religie der anderen, waarmee hij in aanraking
komt, roomschen, socialisten, calvinisten en materialisten is valsch, omdat hun theorie
niet deugt. Hoe braaf-hollandsch dit zij, het is oorspronkelijk, noch verstandig. Doch
het toppunt van zotheid wordt in dezen bereikt als deze strijder naar het volstrekte,
in schafttijd aan een collega, met hem aannemer eener gezamenlijke karwei doch
volhardend in zijn verkeerde theorie, een door hem opgesteld traktaatje voorleest
van - liefst een kleine veertig bladzijden druks. (bl. 244-283). Niet minder dan een
volledige wereldbeschouwing, aanvangende met Gods Alleenspraak voor de geboorte
van het menschengeslacht en eindigende met de verheerlijking van de
alleenzaligmakende Moderne Richting.
Dus hoogst-ernstig bedoeld en alleen komisch werkend. Want stel u voor: twee
verversbazen, die moeite hebben aan den kost te komen, gaan elkaar op aangenomen
werk een complete zelfgeschreven levensbeschouwing voorlezen.
Nota bene: bazen; van knechts die dit in uurwerk deden ware nog iets; maar bazen,
in aangenomen werk! Hoogst komisch. Natuurlijk afgezien van den inhoud dier
levensbeschouwing. Was deze het alleenzaligmakende calvinisme of socialisme, het
zou even zot zijn. Kunst is nu eenmaal geen propagandist van een levensbeschouwing.
En wil men haar tot dezen handlangersdienst dwingen, dan nog niet op die
zeldzaam-onbeholpen manier van twee verversbazen die in een schaftuur alle
levensproblemen oplossen, en dit uitvoerig, en oorspronkelijk, en bovendien in ernst!
Neen, een roman die begrippen over het leven en daarnaast kijkjes in het leven geeft,
in plaats het leven-zelf, met de geur en kleur, met de atmosfeer en groeikracht die
ontluiken uit de aan dat leven tot moederbodem dienende levensbeschouwing, moet
zijn kracht zoeken in een isme, hier in kerkisme, en daardoor een tekort krijgen aan
stijl,
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aan persoonlijke taal, wat weer wijst op een te begrensde visie.
Gaan we dit hier niet uitvoerig aantoonen, het is omdat bij een eerste werk meer
opzet en bedoeling dan fouten onze aandacht verdienen. Die bedoeling: te laten zien
hoe alleen de mensch door zich vast te houden aan boven hem uitgaande doeleinden
en normen een volmenschelijk leven kan leiden, doet de fouten: dit leven te laten
opgaan in begrippen, en daardoor dit meer met zijn verstand dan met zijn geheele
persoonlijkheid aanschouwde leven niet kunnen weergeven in persoonlijke taal, om
nu maar niet te letten op al te jeugdige slordigheden als drukfouten en dergelijke,
wel niet voorbijzien, maar dan toch vergeven. En als de schrijver zich noch door
kwaadgezinden spot noch door vrienden-ophemeling laat terughouden zijn aesthetiek
eens grondig te herzien, of misschien aan te leeren, wie weet of hij ons niet een roman
brengt, waarop de trots ontelbaar misbruik schoon-blijvende onderscheidingsnaam
‘christelijk’ beter zal passen dan op dit zijn eerste werk, waarover hij-zelf dan ook
wel een weinig zal glimlachen.
Hoewel in een geheel andere dan de christelijke, komen we met Gysbert en Ada
door Peter Dumaar wederom in een zeer ernstige sfeer. Wat te sympathieker wordt,
werkelijk een belofte, als we bemerken dat deze zeer ernstige sfeer is de zuiver
artistieke. Want het is werkelijk een verademing in een artistieke atmosfeer te komen,
niet vergiftigd door de miasmen eener perverse bohême, noch zwoel door de
uitwasemingen van het groote stadsleven in cabaret of courtisane-boudoir, maar in
de reine openluchtsfeer van het aesthetische leven, dat, eigenheerlijk en daarom van
zijn hooge taak bewust, het volmenschelijke in schoonheidsgestalte tracht te geven.
Al is Peter Dumaar wederom een pseudoniem, zijn tweedeelige roman kan moeilijk
een eerste werk zijn. Immers bezonken opmerkingen als deze: ‘Eerst veel later heeft
(Gijsbert) begrepen dat ieder, met wien hij in dien tijd van zijn ontwaken verkeerde,
een eigen zielsbestaan leidde en waarschijnlijk van het zijne even weinig gezien heeft
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als hijzelf van het hunne. Zijn leermeester naderde toen den hoogtetop van het leven,
die geen top meer is maar een wijde hoogvlakte’, (bl. 59) verraden door inhoud als
vorm een rijpheid, der jeugd eigen noch sympathiek.
Gijsbert dan verlaat het verfoeide gymnasium om leerling te worden van een
schilder in het Gooi, die in zijn werk, op de manier der Beuronsche school, de tradities
der middeleeuwsche werkwijze tracht te verlevendigen. Gelukkig door zijn studie
ontmoet hij daar een Amsterdamsch meisje Nora. Deze bekoort hem door haar
frischheid en doet hem zijn eerste jeugdliefde, Ada, vergeten. De eenige relikwie,
die hij van Ada bezit, den brief waarin zij indertijd ‘koud, verwonderd en niet
begrijpend’ (bl. 32) zijn aanzoek afwees, verbrandt hij en verlooft zich met Nora.
De schilderstudie voldoet hem slechts half en zoo besluit hij, mede in den wensch
Nora een levenspositie te kunnen aanbieden, in de Germaansche letteren te gaan
studeeren, wat Ada, met wie hij vriendschappelijk blijft verkeeren, bevreemdt. Doch
evenmin als het college-loopen bevredigt hem zijn omgang met Nora op den duur.
Wel blijft hij, hoewel aangetrokken door een mede-studentje, Nolly, haar getrouw,
doch zij begrijpen elkaar niet, en als hij, dwepend met de Gregoriaansche en
Palestrijnsche muziek, haar hoont over haar meezingen in het koor van den voor hem
wereldschen Messias van Händel, voelt zij zich zoo beleedigd, dat zij tot zijn
wanhoop, hun verbintenis verbreekt. Troost zoekt hij op reis, in het schrijven van
eigen verzen en in nu en dan een ontmoeting met Ada, aan wie hij veel schrijft, doch
die zijn weer voor haar ontwakende liefde weemoedig-stil afwijst. Toch wil zij hem
helpen, en als zij met een vriendin in een vergeten Normandisch dorpje een heerlijk
verblijf ontdekte, noodigt zij hem te logeeren. Door het sterven van zijn vader krijgt
hij wat geld ter beschikking en gaat nu eenzaam verder studeeren in een hutje in onze
duinen. Tot het Normandische dorpje hem weer onweerstaanbaar aantrekt, waar alles
hem herinnert aan Ada. Hij ontdekt daar in een oud-Romaansch kerkje nog veel
primitieve, middeleeuwsche kunst, gaat die beschrijven en
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copieeren en heeft het geluk zijn folianten prachtig te zien uitgegeven door een der
grootste Parijsche uitgevers. Kort daarop wordt door de verdrijving der geestelijke
orden uit Frankrijk menig mooi klooster o.a. de Benediktijner abdij van Poitac ‘een
compleet stuk twaalfde eeuw’ verlaten; een oudheidkundige club besluit er een
museum van te maken en Gijsbert, aanbevolen door zijn Parijschen uitgever, tot
conservator te benoemen. Inmiddels heeft Ada, de vruchteloosheid van haar
kunstbestrevingen inziende, door als directrice op te treden van een sanatorium
volgens de nieuwe natuurgeneeswijze, daar ook zelve de langgezochte gezondheid
van lichaam en geest gevonden. Zoodat zij, na vijf jaar Gijsbert in Holland weerziende,
het aandurft zijn vrouw te worden. Zij trouwen in alle stilte; het eerste station hunner
huwelijksreis is... Veere, en het laatste Poitac, waar zij in de Benediktijner abdij,
gelukkige tijden doorbrengen. Tot dit museumleven hun te onwezenlijk blijkt en zij
naar Parijs trekken, waar Ada moeder wordt en hij, eindelijk bevrijd van alle koude
dogma's zijn kunst wijdt aan de werkelijkheid. Zoodat we op de laatste bladzijde
lezen:
‘En hij arbeidde hard. Hij doorzocht de verste holen van het bestaan en
vond het raadsel der levensschoonheid terug in de duisterste ellende, in
de bedwelmendste praal. Hij teekende de vagabonden van het plaveisel,
de tevreden burgers, de droomende kunstenaars, de sluipende lichtekooien,
de clowns der volksfeesten, de versleten koetsiers, de gebogen arbeiders,
allen in hunne wereld, waarbuiten zij geene wereld kenden, de wereld van
asfalt en van absinth, van witte wolken en bloedenden wellust, van
stedegedruisch en van roode schemeringen... En Ada, mijmerend over
hem, werd iederen avond het angstig verlangen in zich gewaar naar zijn
liefdevol weerzien. Want zij wist dat in de ontzaglijke stad de dood
rondloerde, aan de hoeken der wegen, en onder, en boven. Dan voelde zij
in dien angst de schoonheid van het onbarmhartig leven en hare
gemeenschap met wie eenzaam waren en wachtten, met de vrouwen der
gebogen arbeiders, der versleten koetsiers, der droomende kunstenaars,
die allen hare geliefden, de vaders harer kinderen, verbeidden in de
schemering der wreede wereldstad’ (II bl. 208/9.)
De voor de hand liggende vraag of de luttele gebeurtenissen, die het levensbegin
vormen dezer twee jonge
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menschen, wel voldoende stof geven voor een tweedeeligen roman wordt direct
ondervangen door het inzicht dat deze eigenlijk een roman à thèse is, en ons voorgoed
wil inprenten dat historicisme, het leven laten verdampen in historie van het leven,
een der grootste kwalen van onzen tijd is. Het onweersprekelijke dezer stelling blijkt
het beste aan dit in dezen roman niet genoemde feit, dat onze tijd, zeldzaam
onoorspronkelijk ten opzichte van philosophie, zich te buiten gaat aan geschiedenis
der philosophie, en zijn gemis aan religie door een reusachtige Religionsgeschichte
tracht te bemantelen.
Toch ligt deze stelling er niet hinderlijk dik op. Ze wordt voor het eerst op het
einde van het eerste deel geformuleerd door Gijsbert's gelijkgestemden vriend, die,
naar aanleiding van Chamberlain's boek Die Grundlagen des 19en Jahrhunderts,
klaagt over ‘de doelloosheid der historische onderzoekingen’, welke door gemis van
‘middelpunt waar alles zich omheen groepeert, toevallige opeenhoopingen zijn, en
geen cultuur’ (I bl. 234). Eens echter gezien, blijkt ze het licht waardoor de anders
te gewone gebeurtenissen dezer levens beteekenis krijgen, blijkt ze meer dan stelling,
dogma, blijkt ze de resultante hunner eerlijke schoonheidsbestrevingen, eindelijk de
stuwkracht van hun leven.
Daarom toch moest Gijsbert, reeds dadelijk afkeerig van het maatschappelijk leven
met zijn schijn-civilisatie, zich verdiepen in den naglans der oude culturen; daarom
ook Nora verliezen, die naief-tevreden was met de moderne schijn-cultuur; daarom,
evenals Maurice, zich afwenden van de analyseerende historische en filologische
studiën; daarom zelfs zijn zelfgeschapen conservatorschap van de geliefde
Benediktijner abdij opofferen om te beginnen bij het begin: als werkman in het
werkelijke leven zich een levenssynthese veroveren. Waarbij Ada hem steeds
onmisbaar is, echt, zooals het oude scheppingsverhaal zegt, ‘de hulpe, die als tegen
hem over zij’. Zij toch maakt dezelfde schoonheidsbestrevingen door, doch als vrouw,
intuïtiever, vlugger. Zij is zijn geweten, zijn beter-ik, zonder hem echter zijn leven
te dicteeren, haar eigen weg gaande, vertrouwend dat dit
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de zijne zal worden. En dan beter, want zij voelt zich zwakker dan hij, spreekt
voortdurend over ‘de lacune’, de ledige plek in haar ziel, die op vervulling wacht,
en vreest voor het raadselachtige leven. Toch gaat zij in haar vrouwelijke
schuchterheid hem vóór door de poort des levens. Zij ziet het eerst het machtelooze
van hun kunstpogingen, wijdt zich, terwijl zij hem in Normandië binnenleidt, als
vrouw met heelende handen aan de practijk des levens, en als hij eindelijk sterk
genoeg blijkt hun levenshuis te bouwen, volgt zij hem naar de Benediktijner abdij.
Waar zij hem echter zoo weinig verheelt dat een kunstenaar meer moet zijn dan
conservator eener oude cultuur, dat hij eindelijk den beslissenden stap doet, en door
haar gesteund zich gaat wijden aan den opbouw eener nieuwe, eener eigene cultuur.
Hoe nobel is dit boek! Zoo eenvoudig-voornaam ook door zijn innige eenheid van
vorm en inhoud, dat men, de juistheid zijner vooronderstelling aanvaardende, het
gerust vlekkeloos kan noemen. Toch aarzel ik die klakkeloos te aanvaarden. Wat ik
namelijk houd voor de onuitgesproken stelling van dezen roman heeft een negatieve
en een positieve zijde. Alleen echter de negatieve schijnt mij hier tot haar recht
gekomen te zijn. Die stelling: het zwelgen in oude culturen en in cultuurhistorie een
gevaar, ten slotte een verhindering voor een eigen cultuur, hoe prachtig vormt zij
den levenden achtergrond waardoor hier alles verlicht wordt, den voedenden
ondergrond waaruit ook de gebeurtenissen opbloeien. Hoe onvermijdelijk werd het
éérst al die glorie der voorbijgegane culturen, ook als leerschool ter oriënteering
blijvend-onmisbaar, te teekenen, om het besluit: niet bij hen te blijven staan, te
wettigen. Terwijl de bevreemding: dat wij hierbij de grieksch-romeinsche missen,
wijkt voor de dubbele bedenking dat Gysbert en Ada, als moderne roman, zich met
dat immers ouderwetsche gedoe niet kan inlaten, èn dat de synthese tusschen de
grieksch-romeinsche cultuur en het christendom reeds gegeven is in de renaissance,
en bovendien geheel buiten het kader van dit boek zou vallen. Hoe noodwendig
daarvoor
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al die reizen door onze oude cultuurlanden, waarbij de tegen kunsthistorie ijverende
schrijver zulk een uitnemend ...kunsthistoricus blijkt te zijn, glimlachen wij. Maar
een dichterlijke. Want geen conservatorziel ziet zoo innig-levend de schoonheid van
het vreemde en eigen land, als hier ons telkens verheugt. En allerminst de ontroerende
schoonheid van het menschenleven als hier slag op slag, maar het meest in de zwakke
en sterke, in de zoo angstige en zoo zekere Ada den schrijver is gelukt.
Minder gelukt echter schijnt mij de positieve zijde van genoemde stelling. Ook al
willen we, erkennende hoe moeilijk het is doel en inhoud onzer eigene cultuur aan
te geven, allerminst overvragen, we missen hier wat dit boek zelf als eisch stelde
voor een cultuur, n.l. ‘het middelpunt waar alles zich omheen groepeert’ (I bl. 234).
Immers als Gijsbert zich eindelijk uit zijn ouden waan heeft losgewikkeld, zijn we
dan zeker dat hij zijn levenssynthese zal vinden? We hooren dat hij te Parijs werkt,
daar straattypen teekent, en dat Ada, met haar kind, hem met angstige liefde thuis
wacht. Is dit dan nu de uiteindelijke dageraad der nieuwe cultuur? Maar deed niet
Steinlen, en doet nog niet menig teekenaar hetzelfde, zonder dat onze cultuur er door
stijgt? Is dit misschien het evangelie van den arbeid? Maar historici en filologen
arbeiden toch ook? We lezen het hierboven gegeven citaat nog eens over en het valt
ons op dat er met priesterlijk-gewijde herhaling gesproken wordt van ‘gebogen
arbeiders, versleten koetsiers en droomende kunstenaars’. Zijn dat misschien de
initiateurs dezer nieuwe cultuur? Of ontstaat deze door het zich verdiepen in deze
onbewuste kunstenaarszielen? Of door ‘se faire peuple’, om eens iets nieuws te
vragen?
Het blijft onduidelijk; het blijft om in den stijl van dit boek te spreken ‘een lacune,
eene leege plek in de ziel’ van dit zoo nobel-bedoelde boek. En deze lacune voelen
we nu telkens gapen, waar belangrijke levenstechniek het gemis van persoonlijkheid
niet doet vergeten. Hoe menige, schoone beschrijving, hoe menig geestrijk, belang-
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wekkend gesprek wordt hier slechts een brug over een lacune. Dit maakt dezen
ernstigen roman van naar schoonheid en levenssynthese dorstende menschen even
modern als leeg.
Modern is ook de nieuwe roman van den, vooral den lezers van dit tijdschrift zoo
bekenden en gewaardeerden, pseudoniemen schrijver Gerard van Eckeren, wiens
familienaam ieder kent. Zijn roman Annie Hada beschrijft in twee boeken Het Leven
eener Vrouw, waarvan het eerste deel haar meisjestijd, het tweede haar huwelijksjaren
ons te zien geeft. Modern noemen we dezen roman door zijn inhoud als door zijn
vorm. Want hij geeft ons te aanschouwen het leven van een kind van dezen tijd, dat
door zwakheid jammerlijk te gronde gaat. En hij geeft dit jammerlijk schouwspel in
een vorm, waarbij zeldzaam-hooge en warme beschrijvingskunst zich paart aan
koel-wetenschappelijke methode. Hij doet dat, de roman nl., daardoor benaderende
wat Verga het ideaal van een roman noemt: essersi fatta da se. Ligt dit niet reeds in
den titel, die inplaats van Annie Hada, Het Leven eener Vrouw, door Gerard van
Eckeren, luidt Annie Hada, Het Leven eener Vrouw, beschreven door Gerard van
Eckeren? Als wilde deze daarmede aanduiden: dit arm menschenbestaan is geleden,
en mij is de weemoedige taak opgedragen dit mede te deelen. En mocht, wat ik gaarne
toegeve, mijn gevolgtrekking uit deze op een roman-titelblad niet gewone vermelding
wat gezocht zijn, de den schrijver toegedichte bedoeling wordt bijna zekerheid, als
we op de keerzijde dit aan Couperus' Metamorfose ontleende motto lezen:
‘... Het was een liefde van toewijding en van medelijden, als van een
vader voor eene dochter van wie hij weet dat zij nooit zal gelukkig
worden...
En als hij haar zoo zag, kreeg hij haar bijna te lief, zou hij haar dood willen
kunnen wegwisschen - maar het kon niet, en hij voelde dat het niet kon
en niet mocht; en hij voelde, dat toen hij Mathilde geschapen had, hij ook,
onwillend, onwetend geschapen had: den loop van haar leven, haar
onvermijdelijk lot...’
Erkent de schrijver hier niet ook wel te weten dat deze met zelfmoord eindigende
Annie Hada voor velen geen aantrekkelijke figuur zal zijn, niet ook dat zij voor hem
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allesbehalve een ‘heldin’ is, doch dat hij haar kan noch mag anders maken dan zij
was, evenmin als de wetenschappelijke werker het resultaat van zijn onderzoek kan
noch mag afhankelijk maken van eigen of anderer wensch?
Aanvaarden we deze methode zonder voorbehoud, hoe genieten we dan van zijn
kunst. Wat brengt hij ons weer onder de betoovering zijner bijna volmaakte
objectiviteit! Is deze niet de macht der eeuwige jeugd, die zich incarneert in elk leven,
dat meeleeft, dat is, zoodat deze uit zich zelf schept gevoelens, woorden, gedachten,
daden, die zoo natuurlijk openbaart dat de toeschouwer met verwondering, met
blijdschap en angst het raadselachtige leven zelf aanstaart? Bracht hem de schrijver
van Ida Westerman niet zoo volkomen in die degelijke kruidenierssfeer, dat hij de
koffie- en strooplucht uit vader Westerman's winkel even zeker rook, als hij de vrome
gevoelens en overleggingen van Ida las uit haar hart? En verplaatst hem dezelfde
toovenaar nu in Annie Hada niet met even groot gemak in de rijke lui's wereld, hem
die te aanschouwen gevende met de oogen van Annie, in wier ziel hij woont, die hij
wordt, zoodat hij in haar die scherp-vage herinneringen behoudt van de kinderjaren,
in haar die gracelijke, vlinder-luchtige meisjesjaren meemaakt als ze met de duiven,
honden en paarden van grootmoeders buiten speelt, en lichtelijk flirt met Haagsche
heertjes?
Bovendien helpt onvoorwaardelijke aanvaarding dezer methode heen over
mogelijke gewetensbezwaren tegen dit gegeven, dat uitloopt op overspel en zelfmoord.
Immers Annie Hada wordt dan een natuurwetenschappelijke roman, zij zelf een
belangwekkend pathologisch geval: een laatste uitspruitsel van een ‘aan la Femme
te gronde gaand’ geslacht (bl. 4). De eenige vraag is dan of de schrijver de
experimenteele methode die, gelijk zij ‘conduit à la connaissance de la vie physique’
zoo ook ‘doit conduire à la connaissance de la vie passionelle et intellectuelle’ (Zola
Le Roman Expérimental) zuiver heeft toegepast. En hieraan valt niet te twijfelen.
Geen oogenblik heeft hij methode noch gegeven, gelijk zoovaak geschiedde, misbruikt
om
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achter een wetenschappelijk-artistieken dekmantel pornographische tooneeltjes op
te voeren, voor een publiek dat zooiets wel mag, meest zooiets verwacht van kunst.
Bij hem geen symptoom van de, bij een onderwerp als dit zoo veelvuldig optredende,
‘Bett-Epidemie’, die Johannes Volkelt in zijn Kunst und Volkerziehung brandmerkt
als: ‘eine der ekelhaftesten Erscheinungen der modernen Dramatik’ (bl. 133). Hij
verheelt natuurlijk niets, maar vindt zich zelf en ons te hoog voor onthullingen.
Terwijl hij ten overvloede dezen roman, mede door den proloog en epiloog, het
karakter geeft van een drama, dat door het treurig uiteinde van Annie de tragedie
nadert. Zoodat met de aanvaarding dezer methode men ook den geheelen roman naar
vorm en inhoud aanvaardt. Aarzel ik daarvoor, het is allerminst omdat ik mezelven
noch anderen dit inderdaad groote genoegen misgun, maar omdat die methode me
riekt naar het naturalisme. Ook wil ik tegenover dit -isme geen ander stellen,
bedenkend dat de eene booze geest den andere niet kan uitdrijven. Evenmin wil ik
tegen dezen roman opkomen in naam der zedelijkheid, tenzij dan in den zin van
Schleiermacher's woord: ‘Ich kenne gar keine Unsittlichheit eines Kunstwerkes als
die, wenn es seine Schuldigkeit nicht tut, schön und vortrefflich zu sein, oder wenn
es aus seinen Grenzen hinausgeht, kurz wenn es nichts taugt’. (Vertraute Briefe über
die Lucinde. 6e Brief.)
Vooreerst dan blijkt hier voor de zooveelste maal dat bedoelde methode naarmate
ze ons mooier boek geeft, naar diezelfde mate ons onthoudt wat in een boek het
belangrijkste blijft: de persoonlijkheid van den schrijver. Zuiverobjectieve kunst
waarborgt ons deze slechts in dit geval: als de schrijver en de persoon, wiens
lotgevallen hij beschrijft, dezelfde ontwikkeling doormaken, dezelfde levensvisie
hebben. Zooals b.v. Goethe bijna voortdurend doet in zijn werk. Wat hemelsbreed
verschilt van subjectieve kunst, waarbij de schrijver eigen opvattingen door zijn
figuren laat uitspreken, zonder te vragen of die bij hen passen, ze dus eenvoudig
gebruikende als zijn spreekbuizen.
Gaat hij daarentegen een innerlijk met hem niet-homo-
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geen mensch objectief beschrijven dan wordt zijn kunst moeilijker, mooier, maar
naar diezelfde mate verdwijnt zijn persoonlijkheid achter zijn kunst; wat tegelijk
haar volmaking en haar verarming kan worden. Haar volmaking, als wij zoo verzonken
zijn in het aanschouwde leven, dat we aan geen schrijver denken. Als het ons weer
duidelijk wordt: ja, gelijk alle wetenschap berust op herinnering, zoo kunst op
herkenning. Op het zalige oogenblik der herkenning vragen we niet wie ons hiertoe
bracht, eerst als de ontroering bezonk tot dankbaarheid, wenden we ons om tot hem
die dit alles schonk. Daarom is de grootsche schoonheid van Vondel's treurspelen
toch niet die van Shakespeare, omdat de eerste ons ook den heerlijken Vondel en de
laatste alleen het raadselachtig-ontroerende leven te aanschouwen geven.
Dus dit geldt vooral van groote, liefst dramatische, tragische kunst, en wordt geheel
anders bij kleine kunst, die niet zoo diep wil gaan, niet plaatst voor de ontroerende,
zwijgende levenssphynx, maar voor een enkel levensgeval, droef dan blijde. Dit toch
heeft geen leven in zichzelve, erlangt zulks eerst door zijn samenhang met het geheel,
en dit bewerkstelligt de persoonlijkheid des schrijvers wiens grootsch zien aan het
simpele geval beteekenis geeft. Natuurlijk niet preutsch, pralend, of
schoolmeesterachtig treedt dan zijn persoonlijkheid op, neen, ze verbergt zich als de
lijm die de deelen van een schoon meubeltje bijeenhoudt, en die hare onmisbaarheid
slechts verraadt in hare afwezigheid, want dan valt het schoone meubeltje uiteen in
nuttelooze stukken.
Nu pleit het zeker voor het ongemeen kunstenaarsoog van den schrijver van Annie
Hada, dat hij dit boek proporties en karakter van een tragisch drama zocht te geven.
Gelukte hem dit, dan zou zijn geniale objectiviteit ons het leven dezer vrouw zoo
ontroerend doen aanstaren, dat we zouden vergeten te vragen wat de sympathieke
schrijver zelf denkt over zulk een leven. En nu is voor mij dit het tragische van dit
boek, dat naarmate dit den schrijver gelukte, het hem mislukte. Het mislukte hem
telkens in
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het ongelooflijk-mooie eerste boek van Annie's kindschheid en meisjesjaren, als hij
naast stukjes zuiver-objectieve beschrijvingskunst, waarin wij door de oogen van
Annie zien, ook brokjes aantreffen, waarin wij heeten te zien door Annie's oogen,
dit inderdaad echter doen door die van den schrijver. Wie op de in deze beide staaltjes
door mij gecursiveerde woorden let, voelt vanzelf het onderscheid.
‘Ze had lang in den tuin haar pappie loopen zoeken... toen ze geschrokken
was van de stem van juf hard-vlak-bij-boven-haar, en ze zich beet had
voelen pakken bij haar armpjes. Ze had met de beentjes gesparteld en
onderwijl de groene grasvlakte onder zich met de gele en witte bloempjes
zien wegglijden: 't was zoo gek, net of de grond zich bewoog (bl. 5).
Verderop had je de appelen en peren en druiven - 't was zonde dat zij in
den mooien vruchtentijd nu juist weg moest. Bij de druiven bleef ze even
staan. Tusschen 't kartelig blad hingen de zware trossen zich te geven,
wazig mat-groen in de zon. Hier en daar, waar een plekje schaduw gebleven
was, lag nog een heldere dauwdroppel zijn stille leven uit te vonkelen (bl.
39).
Laat ik er direct bijvoegen dat het laatste, gemakkelijk te vermenigvulden voorbeeld,
er mij allesbehalve minder om is, daar, hoe prettig het zij het buiten harer allerliefste
grootmoeder door Annie's oogen aan te zien, het misschien nog prettiger is het nu
en dan eens te aanschouwen met de oogen van den schrijver. Vooral omdat deze
beiden voor ons geen contrast vormen, integendeel, en we het lief-menschelijk vinden
als de schrijver in vaderlijke genegenheid zijn aardig kind wel eens laat zien, wat hij
eigenlijk ziet.
Het gelukte hem daarentegen in het tweede deel veel beter zichzelf onzichtbaar
te maken, en juist bij dezen triumf zijner kunst ontstaat een gevoel van onvoldaanheid,
tragisch bij zulk kranig werk. Want Annie's Huwelijksjaren lezen we als een knappen,
franschen overspel-roman, maar door een solieden, degelijken Hollander overgezet
in prachtig nederlandsch; en deze overwinning gelijkt voor dezen sympathieken
schrijver bedenkelijk op een nederlaag. Ik vermoed dat hier een meer daadwerkelijke
openbaring van de persoonlijkheid des schrijvers dit deel bevredigender
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gemaakt zou hebben. Zooals dit in Tolstoj's hetzelfde geval behandelende Anna
Karenine. Tolstoj beschrijft niet minder objectief, niet minder psychologisch-juist
en evenmin verleidelijk Anna's echtbreuk met Wronsky. Maar wat deze roman ineens
plaatst boven een franschen echtbreukroman is des schrijvers oneindig medelijden
met de arme menschen die niet kosteloos zondigen, is de in zijn zelfportret Lévine
geteekende strijd om tot geestelijke vrijheid te komen (O.E. 1911 bl. 170). De schrijver
van Annie Hada echter wil niet prediken, mikt artistiek hooger, wil dit
tragisch-eindigend leven voor zichzelf laten spreken, maar bereikt dit niet, omdat
Anna Hada de grootheid eener tragische figuur mist.
De grootheid eener tragische figuur, daaronder versta ik natuurlijk niet wat de
speculatieve, duitsche aesthetica daarvan maakt. Zij moet, mag zelfs niet zijn een
soort metaphysisch wezen, dat ons het leven toont als ‘Offenbarung der Idee’.
Evenmin een naar het absolute-opgeschroefd menschelijk wezen, enkel namaak der
van de antieke tragedie afgeziene heroënwereld. Maar zij moet wel een
gewoon-menschelijke grootheid bezitten, die trots haar tragisch einde in onze
herinnering die grootheid behoudt. Zooals Ophelia van Hamlet zegt: ‘O, what a noble
mind is here o'erthrown’. (Act. III Sc. I). Dit nobele kan eigen zijn aan elken stand,
leeftijd, karakter, maar zal steeds bestaan in een zich onderscheiden van de
platvloersche middelmaat-menschen, van de menschelijke fabriekswaar. Blijvend
in zijn kring, machinist, kamerheer of artiest, zal hij daar onze opmerkzaamheid tot
zich trekken, juist omdat zijne hem van de naamlooze massa onderscheidende
eigenschappen het steeds dreigende onweer van het tragische als het ware aantrekken,
zoodat, ook waar hij in het tragisch conflict ten ondergaat, wij zullen zeggen: ‘en
toch - in menig opzicht een nobele figuur.’
En dit zeggen wij van Annie Hada niet. Ze is geen karakter, heeft noch de kracht
der deugd, noch der ondeugd, en in plaats van wil invallen. Haar eenige
merkwaardigheid is haar bizondere bloedmenging, wat ze gemeen heeft
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met al wat leeft. Een modern meisje, die Annie, met frisch naturel, niet opgevoed
door vader, die gewoonlijk in Parijs zit bij zijn maitresse, evenmin door haar tweede
moeder, die ook niet dàt is, en nog minder haar zelfopvoeding ter hand nemend,
waartoe de gelegenheid haar ruimschoots wordt geboden tijdens de lange verblijven
buiten bij de lieve, vrome grootmoeder - och ja, dat komt zoo wel voor in de beste
kringen. Heel jong huwt ze dan een adellijken advocaat, zonder fortuin - een aardig
trekje van haar frisch naturel dat lacht om berekening in het huwelijk - krijgt een lief
kindje; vertoont dus in geen enkel opzicht aanleg voor een tragische figuur. Tot zij
opeens tot schrik van haar rustigen man, en van den lezer niet minder, openbaart wat
geen enkele vrouw, uit welken stand ook, zal openbaren nl. gemis van schaamtegevoel.
En dit vergeven we haar in 't bizonder niet.
Zonder te spreken van tweeërlei moraal, één voor de grooten en één voor de
kleinen, staan wij in dezen tegenover groote genieën toch angstvalliger. Juist omdat
groote persoonlijkheden voor het normatieve zooveel beteekenen. Als groote genieën,
in wie een daemonische levensdrang bijna als een natuurdwang werkt, - ik denk aan
een Bilderdijk, Goethe, George Sand - met de normen breken, geven zij zich argeloos
bloot in de naieve, vage meening, dat zij toch weer normatief werken. Zoodat wij,
kleineren, niet als verblind door hun schoone werken maar als ziende hunne groote
persoonlijkheid, angstvallig blijven tegenover wat wij niet mogen goed keuren.
Tegenover menschjes van gewone maat echter nemen we die moeite niet.
Voor iemand als Annie, met geen hooger kwaliteiten dan een frisch naturel, is
gemis van schaamtegevoel doodend, voor haar, maar ook voor onze belangstelling.
Schaamtegevoel, heel iets anders dan preutschheid, is van een gewone getrouwde
vrouw haar schoonheid, de haar door de natuur gedicteerde voorwaarde om haar
frisch naturel te bewaren. Mist zij schuchterheid, schaamtegevoel, dat ook aan het
gewoonste vrouweleven harmonie en bekoring geeft, haar leven is voor ons niet meer
dat eener vrouw, maar van een
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zieke, van een zedelijk-krankzinnige, die we aan God en de artsen overlaten, maar
in wier levensontwrichting wij ons niet mogen verdiepen.
Hieruit volgt reeds dat het tekort van dezen roman niet wordt aangevuld door een
beroep op de wet der erfelijkheid. Want al gingen tot nog toe alle Hada's te gronde
aan onzedelijkheid, wie zegt dat Annie het derhalve moest doen? Die wet der
erfelijkheid heet wetenschap, brengt als zoodanig hooge graad van waarschijnlijkheid,
geen waarheid. En naast die wet der erfelijkheid staat nu ook de mutatie-theorie,
waaraan het leven en de kunst zich steeds gehouden heeft, lang vóór Hugo de Vries
haar de wetenschappelijke formuleering gaf. En wat blijft over van de onmisbare
objectieviteit van den kunstenaar, als hij zich tot propagandist van een dogma maakt,
om niet eens te zeggen dat het naturalistische al het meest tirannieke en dus meest
leege van alle dogmen is? Dit wreekt zich. Toen Goethe zijn Werther schreef, lag er
een geslepen dolk op zijn beddetafeltje en in 1812 herinnert hij zich nog: ‘ich weiss
recht gut, was er mich für Entschlüsse und Anstrengungen kostete, damals den Wellen
des Todes zu entkommen,’ en dit voelen we aan Werthers zelfmoord. Toen Annie
Hada geschreven werd, lag er op de schrijftafel - misschien zelfs niet eens, omdat
we dit reeds weten - een brochure over de erfelijkheidswet, en ook dit voelen we aan
Annie's zelfmoord.
In Den Gulden Winckel van 15 Jan. 1911 staan enkele mededeelingen omtrent den
schrijver van Annie Hada. Met groote soberheid, die van goeden smaak getuigt,
omdat hij zelf de leider is van dit maandschrift. Doch uit de loflooze, nuchtere door
J.D.C. van Dokkum geteekende aanteekeningen blijkt enkel door de lijst zijner werken
over welk een vruchtbare arbeidskracht deze geniale kunstenaar beschikt. Eén er van
trof mij in 't bizonder. Het is deze, die na de vermelding van zijn optreden als directeur
der Hollandia-Drukkerij zegt: ‘Zijn letterarbeid rustte nu ruim twee jaren, gedurende
welken tijd hij zich meer aan wijsgeerige studie wijdde, en eerst in 1908 gaf hij in
Onze Eeuw
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zijn roman Ida Westerman, die door velen voor zijn beste wordt gehouden’. Welnu
als wij verband mogen zien tusschen die breede studie en de verschijning van zijn
ook na Annie Hada m.i. besten roman, wat kunnen wij den schrijver beter wenschen
dan nog eens een bad in wijsgeerige studie, die zulk een gunstigen invloed op zijn
werk bleek te hebben?
Een niet minder vruchtbare schrijver is J. Eigenhuis, die zijn laatste werk betitelde
Groei, Een Roman uit de Onderwijzerswereld.
Eigenhuis is wat men noemt ‘un génie facile’. Hiermee bedoel ik natuurlijk niet
dat hij achteloos, gemakkelijk, familiair staat tegenover zijn kunst, die, zooals de
volksmond zegt: ‘uit zijn mouw schudt’. Al schijnt het mij niet zeer waarschijnlijk,
is het best mogelijk dat hij binnenskamers met een weerbarstige kunst heeft te
worstelen, eer hij ze zóó kon toonen als de zijne, er tot nu toe althans, uitzag: ernstig,
levenslustig, klaar-oogig en, zonder opzichtigheid, behoorlijk nieuwmodisch gekleed.
Zijne kunst is echte ‘Heimath-Kunst’, in talrijke sinds 1896 snel op elkaar volgende
novellen ons teekenend zijn geboortedorp Aalsmeer, met zijn boeren, visschers,
teelders, polderwerkers en dorpsnotabelen, zooals titels als Eenvoudige Zielen, Uit
Waterkerk, Stoere Werkers, De Waterwolf reeds aanduiden. Novellen, minder
opvallend door geweldige, overbluffende kunst dan door liefdevolle ‘Kleinmalerei’
van land en lieden. Het gemakkelijke dezer kunst ligt eensdeels hierin dat de schrijver
steeds kon putten uit de immerwellende bron zijner jeugdherinneringen, waardoor
het photographisch-juiste zijner teekeningen toch het warme van persoonlijke kunst
krijgt, andersdeels hierin dat het objectief-weergegeven zieleleven dezer lieden zich
weerspiegelt in een schrijverstemperament dat, breed het leven van dezen tijd
meelevend, zijn persoonlijkheid handhaaft, minder in tegenstelling dan in eclectische
overeenstemming met den geest des tijds. Zoodat het niet te verwonderen is dat velen
zich thuisvoelen in deze kunst.
Zoo zullen ongetwijfeld ook velen genieten van zijn
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Groei, Roman uit de Onderwijzerswereld. Er is ook veel voortreffelijks in. Hij
beschrijft de ontwikkeling van Hannesje Noenen, zoon van een arm touwslagertje
uit een dorp als Aalsmeer, tot het eerste hoofd eener modelschool in Duindal bij
Amsterdam, die zal verwezenlijken wat de nieuwste paedagogiek aanprijst, een
onderwijs doortrokken van een vrijen, religieusen geest. Zien we Hannesje eerst
onderwijzer worden in de buurt van zijn geboortedorp, daarna langen tijd werken in
Amsterdam voor hij in Duindal komt, dus ongeveer eenzelfden levensgang afleggen
als de thans als hoofd eener school te 's Gravenhage levende schrijver, dan laat het
vermoeden zich niet terugdringen dat we hier een min of meer ideëele autobiografie
lezen. Is ons vermoeden juist, daarmede wordt deze op overwinning uitloopende
zelfbeschrijving nog geen zelfbewierooking, omdat de held Hannes heet en ook niet
geheel vrij is van de elken Hannes eigene zwakheden. Is ons vermoeden onjuist, dan
geeft het toch uiting aan onzen indruk dat dit zich in de onderwijzerswereld
ontwikkelend leven mee- en doorgemaakt is, vóór het werd beschreven.
Dadelijk krijgen we dien indruk als we Hannesje in het waterdorp zien opgroeien.
Wij zien hem op de touwbaan en in de teelderij zijner arme ouders, werken op school
met zijn makkers, wandelen met Engeltje, zijn jeugdliefde, en eindelijk onderwijzertje
worden bij meester de Haan, het type van een pedanten, egoïsten schoolfrik, voor
wien alle wijsheid bestaat in het handhaven van orde.
In Amsterdam komend, vindt hij daar in zijn dorpskameraden, nu zijn collega's:
in Willem van der Schaaf, den goeden, ietwat weeken idealist, in Symen Zoutenbier,
den ontgoochelden, die alleen aan geld denkt en dit met speculeeren ten slotte wint,
en in Jaap Soeten, den drankzuchtige, als zoovele typen uit de onderwijzerswereld.
Terwijl wij in de aardig-geteekende schoolmeesterskneip ‘Zur’ (niet ‘Zum’) guten
Quelle’ (bl. 37) deze hooren redeneeren over Zola en socialisme, maar Hannes zijn
eigen weg zien gaan, zich in hartelijke bewondering overgevend aan de leiding van
het schoolhoofd Keus, een
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juweel van een man, van een paedagoog. Maar ook maakt hij daar zijn levensstrijd
door. Zijn jeugdgeloof gaat hem begeven, in ongeloof vindt hij geen bevrediging.
Ook twijfelt hij aan zijn jeugdliefde, Engeltje, met wie hij verloofd is, en voelt zich
getrokken naar haar vriendin Willy, een sympathiek onderwijzeresje, dat niet minder
van hem houdt, dan van zijn kunst, wanneer hij als schrijver optreedt. Tot hij overwint,
hierbij geholpen zoowel door Engeltjes trouw, Willy's zelfopoffering, van der Schaaf's
vriendschap als door eigen degelijken en vromen aanleg.
Nu schijnt mij het veelzins voortreffelijke van dezen roman tegelijk zijn zwakheid.
Beiden liggen niet in de karakteristieken subjectief en objectief, want we zagen juist
dat deze zoo innig samengeweven zijn, dat ze onmogelijk zijn te onderscheiden.
Evenmin in die van optimisme en pessimisme. Want al is het ruim rozig gezien den
zich rijk-speculeerenden Symen en den dronken Jaap te laten genezen aan den boezem
der natuur als - brave heideontginners, het kwaad wordt toch als slecht erkend en
afgewezen. Het voortreffelijke en zwakke zit in den toon van den roman. Die toon
is de onderwijzerstoon, past dus aan den eenen kant volmaakt bij dezen roman uit
de onderwijzerswereld, aan den anderen kant in het geheel niet bij welken roman
ook, dus ook niet bij eenen uit de onderwijzerswereld. Want de onderwijzer is de
paedagoog, die de teere, hoogst-moeilijke taak kreeg leiding te geven aan het
groeiende leven. Als zoodanig moet hij er boven staan. Ook waar hij zich door
toewijdende liefde indenkt in, aanpast bij, meegaat met het aan zijn leiding
toevertrouwde leven, hij kan ook in zijn beste oogenblikken, als hij den kinderen een
kind, den jongens een jongen is geworden, nooit zijn zelfbezinning geheel verliezen,
vergeten dat hij verantwoordelijk paedagoog is. Hij kan, voorwaar geen kleinigheid,
tot het leven brengen, heerlijkheid en gevaren ervan aanwijzen; hij kan niet er in
ondergaan, niet zichzelf verliezen zoolang hij paedagoog is. Hij is een zich bewuste,
moet dat blijven, moet de sfeer van het den kunstenaar zoo gemeenzame onbewuste,
vanzelf mijden
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zoolang hij paedagoog is. Vandaar schijnt mij deze onderwijzerstoon zoowel het
aantrekkelijke als onbevredigende van dit werk. Een enkel voorbeeld:
Behalve zijn Spraakleer of zijn Theorie der Rekenkunde of zijn
Paedagogiek was het voornaamste studieboek voor Hannesje de pereboom,
die voor zijn venster stond (bl. 9). En op warme zomerdagen kon je 'm
vinden op de stoep bij de breede werfsloot, onder de schaduw van een
groote elzestruik. Daar zag hij in het klare water scholen azende visschen..
Maar het kon nog erger worden. Dan stonden de kippen in het hok verliefd
tegen hem te kokkeren, lonkjes met éen oog, de koppen op zij, naar hem
te werpen en kwamen met deftige tripjes naar het eind van den loop om
hem van meer nabij te biologeeren (bl. 15).
Hier hooren we meer de stem van een voortreffelijken paedagoog die opgewekt,
vol levenslust, met heldere, soms door humor gekruide woorden ons duidelijk maakt
hoe Hannesje studeert zonder oud mannetje te worden, vooral dus hoe ieder Hannesje
die geen oud mannetje wil worden behoort te studeeren, dan de stem van den
kunstenaar die vertelt hoe Hannesje toch nog schoolmeester werd. En als we na een
gesprek van Hannes met Willem van der Schaaf over de wet der erfelijkheid lezen:
En hij beweerde met vuur, dat ieder evengoed als een drang tot
lichamelijk zelfbehoud een inwendigen drang heeft, om het goddelijke in
zich te behouden. En die stille drang tot zedelijk en rein, tot mooi leven
kwam zelfs bij den grootsten misdadiger telkens en telkens weer opleven.
Maar kwade gewoonten, die men aankweekte, toegeven aan traagheid, het
zich herhaaldelijk verschuilen achter drogredenen, maakte dat men die
inwendige stem ging geringschatten, miskennen, en ten slotte haar bestaan
ontkennen.
‘Jaap zeurt ook al, dat hij erfelijk belast is, en dan praat hij Multatuli weer
na: genot is deugd’.
Hannes lachte schamper. Hij voelde het zoo zuiver, dat evengoed als aan
de plant het omhoogstreven naar het licht eigen is, elke ziel uit ingeschapen
drang streeft naar waardig leven (bl. 65/6).

dan hooren we hier meer den voortreffelijken paedagoog, dien ieder gaarne zijn
kinderen zou toevertrouwen, dan den kunstenaar die ons plaatst midden in het leven,
zoo vol wonderen en raadselen. Het sterkst gevoelen we dit als we heenglijden over
dingen, voor ons gevoel o zoo ontroerend,
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maar hier voorbijgegaan, omdat ze maar zouden afleiden van de nooit uit het oog
verloren taak. Ik denk aan de bladzijden (48-50), als Hannes tot het besluit komt dat
vader zijn zwaar verhypothekeerd werfje maar moet verkoopen en met hem naar
Amsterdam moet trekken, waar hij het gezin zal onderhouden. Prachtig gevoeld,
kloek volbracht, maar zoo summier behandeld dat het niet ontroert. Leg daar eens
naast het hoofdstuk La Vigne arrachée uit La Terre qui meurt van Réné Bazin, dat
beschrijft hoe op een triesten winterdag de oude Lumineau den door phylloxera
verwoesten wijnstok uitgraaft en uithakt, dat iets heeft van een onontkoombare
tragiek, die hem dwingt de wortelen van zijn eigen leven af te kappen.
Zie, al mag een schrijver nooit vergeten dat hij ‘charge d'âmes’ heeft, op het
oogenblik dat hij schrijft, is de ontroering voor het leven zoo sterk over hem, dat hij
alleen schrijft uit die ontroering. En is die overtuiging dat hij ‘charge d'âmes’ heeft
voor hem niet maar een mooi woord van Victor Hugo, maar een
persoonlijk-verworven zekerheid, dan zal deze zijn ontroering begeleiden, corrigeeren
soms, verdiepen altijd, maar hij zal niet schrijven uit de hem steeds voor oogen
staande taak, doch uit de aanschouwde ontroering van het leven, en gewoonlijk het
best zijn taak vervullen als hij daaraan afzonderlijk het minste denkt. Dan zal zijn
boek ons iets doen, ons stilstaande leven weer in gang brengen; we zullen juichen
en weenen, en beter worden door zijn boek, want leven is altijd beter dan nietleven.
Dan zal zijn boek ons overweldigen, al behandelt het kleine dingen, want het leven
is altijd grootsch en geweldigschoon, zooals een madeliefje niet minder schoon is
dan een eik.
Dat overweldigende nu missen we in Groei, juist door dien toon, die er toch ook
weer de kracht van uitmaakt.
Als Hannes zijn eerste werk Zegenvisschers heeft uitgegeven, wijst Willy hem
een kritiek die zegt dat:
‘in die eenvoudige zegenvisschers het algemeen menschelijke steeds
gevoeld wordt. Dit is het geheim, dat deze kunst niet alleen door den literair
ontwikkelde, maar ook door het volk zal genoten worden.
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En vooral als voorbode van zulk een “volkskunst” is dit werk met groote
blijdschap te begroeten.’
Even voelde Hannes zich pedant worden: hij zou zoo graag eens een boek
geven voor het volk, dat tevens echte kunst was. Waarom moesten de
tegenwoordige schrijvers, die de nooden van het volk zoo doorvoelden,
het met hun kunst zoo uit de hoogte behandelen? (bl. 136).
Weer vermoeden we dat de schrijver in Hannes' ideaal ons het eigene laat zien.
En gaarne erkennen we met hem dat dit een heerlijk ideaal is, en voor iederen
schrijver. We snakken naar populaire kunst, naar goede romans. Onze tegenwoordig
zoo rijk bloeiende kunst geeft veel en prachtig werk, maar weinig groote
persoonlijkheden, weinig groote menschen. En daarom missen we nog te veel onze
volkskunst. Die waarachtig niet zal zijn een kunst voor Jan en Alleman, ook niet het
gemiddelde van de beste, gematigdste levensbeschouwingen in romanvorm, maar
diepmenschelijke kunst. ‘Het is niet voor het Volk, wat niet is voor den Mensch, wat
niet komt van den mensch als zoodanig. Laat de Mensch spreken’ (Beets. Het
Populaire). Dus evenmin de onderwijzer, als de dominee, als de kunstenaar, maar
de mensch.
Zeker populaire kunst, dit blijft het ideaal, mag daarom nooit worden recept.
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Verzen
Door Geerten Gossaert.
De verloren zoon.
(op den laatsten heuveltop:)
Vaarwel, mijn wandelstaf! En, gordel, wees ontbonden!
En, voeten, weest ontschoeid: wij treden heilige aard!
De ballingschap heeft uit: ten langen lest hervonden
Wenkt ons weer 't vaderhuis in d' ouden bloesemgaard.
En weer, (te lang, helaas, in dwazen trots vermeden,)
Lokt van den laatsten top mij 't kronkelgrage pad
Naar 't enge dal waar liefst ik 't leven heb beleden,
Waar, al të argloos kind, ik 't eerst heb liefgehad.
Zal ik nu gáán? Reeds raad ik 't avondmaal genoten;
't Is de ure des gebeds, vóór 't ingaan van den nacht...
Wat zoude ik aarzelen? Wordt ooit de poort gesloten
Van een verbeídend huis? En mijne schaamte wacht
Geen schouw-tooneel van vreugd na voetval om ontfarming,
Geen hokkeling geslacht bij ronkend feestgedruisch...
Slechts moeders schuwe zoen, slechts vaders stomme omarming:
Mijn zoon, mijn erfgenaam, wees welkom in uw huis!
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En toch besluipt me één vrees: wat van den dag van mórgen?
Wat, als het dórp ontwaakt? Hoe durve ik ooit weerstaan
Der buren schampren spot, in hoofschen groet verborgen:
Gedenkt ge ons nog? Weer thuis? En... schátten brengt ge ons aan?
Trotseere ik zulken smaad? Wie let, dat ik, vertreden,
Een wreker hunner wraak dien spot met spot betaal'?
Helaas, ik ben te moede. Ik heb te véél geleden...
En 'k ducht dat (dieper smaad) de kracht me ook dáártoe faal'..!
Vergeten dan? Ai mij, hoe zoude ik óóit vergeten
Dat, in 't verrafeld vod van eertijds purpren pronk,
Ik, kijvende om een kans met liederlijke leten,
O wellust, uit uw trog den draf der zwijnen dronk?
Bekennen? Neen. Dìt blijv' 't geheimenis mijns levens...
Ontken' mijn strak gelaat de wroeging mijner pijn..!
En, God, schoon 'k buk' voor U, en smeeke om veel vergevens,
Duld, 's werelds hoon ten trots, mijn zéér hoogmoedig-zijn!
Geen boetkleed, opgeschort, vertoone, onverbonden,
In valsche ned'righeid aan 't gapende gemeen
Op 's levens ijdle markt de walging mijner wonden...
Dès wete Die ze sloeg, met die ze U kloeg alléén.
Maar 'k zal voor dag en dauw den smallen gordel snoeren
Om 't wambuis, dat verheelt, (schoon 't schrijne) en innig-stil
In lauwen schemerstal 't juk leggende op de schoeren
Des dommelenden bruins, naar uwen heilgen wil
Bij 't eerste dageraân uittredende uit de schuren
Naar 't braakveld op den enk, op oudgewijden trant
Met kloekgespierden vuist den ruwen ploegstaart sturen
En rèchte voren snijde' in mijner vád'ren land...
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Niet opziend, maar omlaag; mijne arbeid, niet de stonden
Bekennende, totdat, bij 't falen mijner kracht,
De Vesper over 't veld welluidend zal verkonden:
Wisch van uw voorhoofd 't zweet: uw dagtaak is volbracht!
En dan, (ontwarende hoe achter alle heggen
Uit purprig avondgoud een malve schaduw schift,)
Naar 't westen heengewend déze avondbede zeggen,
(De ontroerde stem nog heesch van d' oude onreine drift):
Ik dank U, dat Uw licht mijn weelde heeft ontstoken;
Ik dank U voor den trots van mijn ontuchtig hart;
Ik dank U, dat Uw tucht zijn tarten heeft verbroken;
Ik dank voor èlke zonde: Ik dank voor èlke smart.
Ja, 'k dank U. Omdat Gij, met 's levens lust en lijden,
(Tweesnijdend kouterzwaard van Uw volmaakten spot)
De steenrots van mijn hart ten akker woudt bereiden
Voor 't langzaam kiemend zaad van Uwe liefde, o God!
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De ziel spreekt:
‘Gij hebt me, toen naar t' leven
Mijn bedevaart begon,
Eens zangers gaaf gegeven,
Dat ik mijn nooddruft won.
Nu loopt de tocht ten ende,
Ginds wenkt het doel der reis:
Reeds lenigt mijne ellende
Een voorsmaak uwer peis...
Verhoor dan deze bede:
Voltooi uw werk, en leer
Mij, wonende in uw vrede,
Nu zwijgen, Heer!
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Verzen voor moeder
Van Herman Middendorp.
Voor u alleen....
De erinnring van een lieven lach,
en streeling van een zachte hand;
de heugnis van een lichten dag,
en van een bloeme in lenteland....
Nu al de weelden zijn vergaan
in donkring van den wijden tijd,
rijst voor de duistring van een traan
uw beeld, met zwijgende innigheid.
Daar gij door al de jaren heen
in liefde u-zelf gebleven zijt,
zoo mogen, Moeder, u alleen
deez' simple klanken zijn gewijd.
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Wat niet sterft.
Er zweeft een ongezongen zang,
er waart een ongeschreide klacht
door mijne ziel, al de uren lang
van dezen dof-doordroomden nacht.
Vertwijfeling heeft omgebracht
mijn vreugde en liefde en haat en smart;
ik heb mijn laatst-gegaarde kracht
in strakken, kouden trots verstard.
En nu dit zachte zielsgerucht
zóó teeder, of het troosten wou,
en tegen 't grijs der duistre lucht
de beeltnis van een stille vrouw.
Een stem uit lang-verganen tijd;
zij maakt het hart weer week en mild.
O gij, die enkel liefde zijt,
ge hebt uw liefde niet verspild....
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Buitenland.
Eindelijk bestaat er uitzicht, dat Turkije het hoofd zal buigen en Tripoli zal opgeven.
De binnenlandsche toestand van het Turksche rijk gaat er zoo bedenkelijk uitzien,
dat de hardnekkige Porte, haar lijdelijk geduld verliezend, neiging tot toegeven
vertoont. Niet alleen de roerige Albaneezen zijn weder in vollen opstand maar het
leger, het veelgeprezen Turksche leger met zijn spreekwoordelijke tucht, dat hen
moest onderwerpen, lijdt zeer door onophoudelijke desertie en algemeen gebrek aan
tucht; ministers van oorlog en marine zijn bijna niet te vinden, daar de drukkende
tirannie der Jacobijnschgezinde Jong-Turken alle gezag in het leger ondermijnt;
Moekthar Gazi heeft zich niet dan met veel moeite laten bewegen het grootvizierschap
met de verplichting tot het vormen van een ‘groot’ ministerie op zich te nemen;
allerwege vertoonen zich teekenen van oplossing, van anarchie en de troon des Sultans
staat te waggelen, terwijl de als energiek bekende troonopvolger door de thans
leidende partij niet gewild wordt. En te midden van dat alles bedreigen de Italianen
aanhoudend de Dardanellen en brengen den dapperen opperbevelhebber in Tripoli,
den populairen Enver-bei, zware slagen toe. Wat zal het einde zijn? Zou de dag des
oordeels over het Turkenrijk in Europa aangebroken zijn? Of zou het b.v. Engeland
nog eens gelukken den ‘zieken man’ wat op te knappen? Van zijn herstel is bijna
geen sprake meer: het Turksche Rijk, reeds zoo lang afgebrokkeld, dreigt uiteen te
vallen in een aantal kleine Staten. En wie zal dan te Konstantinopel regeeren? De
Bulgarentsaar van Fransch-Duitsche familie berekent reeds zijn kansen: groot
diplomaat en energiek regent, zal hij misschien den ouden Bulgaarschen droom in
vervulling mogen brengen; een Albaneesch, een Macedonisch vorstendom zal dan
de staalkaart op het Balkanschiereiland voltooien; Griekenland zal zijn geduldig
wachten beloond zien met Kreta en misschien nog eenige kleinere eilanden. Maar
vóór het zoover gekomen is, zal er nog meer moeten gebeuren. De ontreddering der
Jong-Turksche
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administratie zal niet zonder chaotische verschijnselen voltooid worden; zelfs
Abdoel-Hamid heeft te Saloniki nog niet allen moed verloren en de troonopvolger
Joessoef Izeddin is ook niet de man om het erfdeel zijner vaderen zonder strijd op
te geven, evenmin als Enver-bei om goedschiks Tripoli en Barka aan de Italianen te
gunnen zonder zijn Arabieren en Turken tot een laatsten woesten kamp voor de Halve
Maan op te roepen.
Een woeste kamp was ook de laatste periode van den strijd tusschen Taft en
Roosevelt te Chicago, meer een wild indianenen negergevecht dan een fatsoenlijke
(maar zijn er zulke?) verkiezingsstrijd: scheldwoorden, bokspartijen, oorverdoovend
geschreeuw, geloei zelfs, ten slotte een algemeen gevecht van ontzinde kiezers.
Zegeningen der democratie! De minst goede figuur heeft wel Teddy geslagen met
zijn smaadredenen tegen de ‘dievenbende’ onder leiding van zijn ouden vriend en
mededinger. Men kan zich voorstellen, dat zijn vroegere medeleiders van volken en
Staten zich een weinig geschaamd hebben over deze kaaiwerkerswijze van optreden
van den man, die hen eenmaal als zijn gelijken mocht toespreken. Zoo erg gaat het
zelfs bij de Fransche democratie niet toe. Maar voor Teddy zijn de kansen voorgoed
verkeken. Ook zijn nieuwe progressistische partij kan hem er niet bovenop helpen:
hij is te diep gedaald en deed het best maar weêr te gaan jagen op nog grover wild
in Afrika.
Thans is het de Panama-kwestie, die in Amerika de aandacht trekt. Engeland heeft
bij monde van minister Grey geprotesteerd tegen een regeling, die feitelijk de te
wachten kolossale scheepvaart door dat kanaal geheel in Noord-Amerikaansche
handen zou brengen. De Yankee-regeering heeft even een leelijk gezicht tegen het
‘oude land’ getrokken en niet minder tegen het Haagsche hof, welks onpartijdigheid
zelfs betwijfeld werd, maar zal toch ten slotte wel wat moeten doen om aan de
Engelsche en andere bezwaren tegemoet te komen. Adhuc sub judice lis est! Ook
Nederland mag wel toezien, want ook onze belangen zijn met die kwestie gemoeid,
niet het minst die van Curaçao, dat hoopt op betere dagen dan die der laatst verloopen
halve eeuw, nu het van een uithoek, van een verloren post een steunpunt aan een
drukken verkeersweg wordt.
In Engeland zelf ligt de fameuse transportarbeidersstaking te zieltogen en hare
leiders, met den nog fameuseren Ben Tillett aan het hoofd, braken wanhopige
verwenschingen uit tegen lord Devonport en zijne patroonsscharen, die zich, door
de publieke opinie
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gesteund, met succes verzetten tegen exorbitante eischen. De ellende onder de
stakersfamiliën stijgt tot hongersnood, maar met Britsche taaiheid houden de leiders
vast, al ontloopen hun allengs al hun medestanders. De Regeering heeft gedaan wat
zij kon om de staking te doen eindigen, maar zij kon de leiders van beide kanten niet
tot overeenstemming brengen. Zij heeft trouwens haar handen vol met de
voorbereiding van het Iersche Home Rule, waarvoor Asquith te Dublin is gekomen,
uitgejouwd als gewoonlijk door de dwaze maagden der vrouwenbeweging, de
dolzinnige suffragettes, die nu met bijlen en dynamietpatronen op de ministers
aanvallen en.... aan den lijve zullen gaan voelen, hoe zeer zij door deze woeste
zenuwtrekkingen de toch reeds geringe sympathie der massa gaan verliezen.
De Europeesche vrede blijft onder dat alles vrijwel verzekerd. Tsaar en Keizer
met hunne ministers kwamen op de geheimzinnige Finsche Skeren samen en, wat
meer zegt, tot algeheele overeenstemming over groote politieke belangen. Men meldt,
dat dergelijke bijeenkomsten zooveel nut afwerpen, dat men ze geregeld denkt te
houden. Inderdaad schijnt dit thans de goede weg te zijn voor het behoud van den
vrede: de volken zelf met hun zenuwachtige volksvertegenwoordigers, hun dikwijls
ongegronde opwellingen, hun onredelijke sympathieën en antipathieën moeten niet
te veel invloed oefenen op de buitenlandsche verhoudingen maar de regeling daarvan
liever overlaten aan de regeerende staatslieden, mits dezen op hunne beurt niet al te
zeer onder den invloed staan der democratie om redelijk te werk te kunnen gaan.
Democratieën zijn best in een ideëele wereld van niets dan brave menschen, precies
zooals de sociaal-democratie voortreffelijk zou werken in een paradijs. Ongelukkig
echter is Adam met de zijnen voor altijd uit dat paradijs weggejaagd, niet zonder de
schuld van Eva. Laat ons vooral oppassen, dat Eva hem niet opnieuw verleidt tot
onbehoorlijke dingen als algemeen en vrouwenstemrecht en dergelijke monstra, tot
consequente democratie en dergelijke dwaasheden, die, als vroeger, uitloopen op
broedermoord.
Broedermoord als in Portugal, waar het weêr mooi toegaat en men zelfs tegen
Spanje, oogluikenden beschermer van de monarchisten, de hand dreigend durft
opheffen... zonder ten slotte te durven toeslaan, wat Spanje ook wel weet.
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Leestafel.
Systematische Theorie des heutigen Rechts. Erste Abtheilung. Allgemeine
Rechtslehre. Der allgemeinen Rechtslehre erster (morphologischer) Theil.
Von A. Nicol. Speijer, Rechtsanwalt in Rotterdam. Berlin. Verlag von
Franz Vahlen, 1911.
De hoogleeraar Quack heeft eens een taal- en letterkundig congres geopend met eene
rede, waar hij het in professor Dozy afkeurde, dat deze zijn hoofdwerk had geschreven
in het Fransch. ‘Gebruikt Uwe moedertaal,’ dus ongeveer sprak de redenaar, ‘en
wacht dan af, of men Uw boek de moeite eener vertaling waard vindt.’ Die raad kan
soms gepast, maar somtijds ook misplaatst wezen. Het hangt van den persoon des
schrijvers, het hangt tevens van den aard der door hem gekozen stoffe af. Een geleerde
van naam als Dozy had het erop kunnen wagen, zijn verhaal van een aantrekkelijk
onderwerp, gelijk de lotgevallen der Muzelmannen in Spanje, te doen verschijnen
in een Nederlandsch kleed. Dat echter een beginner, wiens naam nog moest gemaakt
worden, voor een' arbeid, welks titel al voldoende was, om zelfs den meesten
vakgenooten onder zijne medeburgers eene rilling op het lijf te jagen, eene wereldtaal
koos, en wel de taal van het land, waar men aan rillingen uit dien hoofde nog het
minst onderhevig is, zelfs een oud-voorzitter van het ‘Algemeen Nederlandsch
Verbond’ moet hem daarin gelijk geven.
Wie somtijds boeken van gelijken inhoud heeft doorworsteld (hier moge slechts
‘Zur Kritik der juristischen Grundbegriffe’ van Bierling worden genoemd) weet bij
ervaring, dat daar van de denkkracht, ja, van de aandacht des lezers veel wordt
gevergd. Klaas Vaak kan hem daarbij wel rare parten spelen. Waarom toch is het bij
zulk werk te doen? Het komt den schrijver erop aan, de meest omvattende begrippen,
waarvan de rechtsgeleerde dagelijks zich bedient, te onderwerpen aan eene herziening,
naar inhoud en omtrek vast te stellen. Zulk werk nu is zeker iets anders dan
wijsbegeerte. Op het doorgronden van de diepstreikende rechts-
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vragen, die ook den jurist voor de raadselen van ons kenvermogen niet onverschillig
laten, is het niet rechtstreeks gericht. Toch zal het telkens ‘met de mouw’ langs den
grensmuur der wijsbegeerte heenstrijken. Maakt al reeds die nabijheid van een' hof,
‘waaruit men niet kan eten’, velen tureluursch, ook wetenschappelijker aangelegde
geesten gevoelen meerendeels voor zulke begrips-‘kloveryen’ bitter weinig. ‘Die
dingen gaan’ (dus luidt het, tegenwoordig zeer zwaar wegend, vonnis) ‘zoo geheel
buiten het leven om. Zij hebben hoogstens waarde voor het trekken van scherper
lijnen bij den opbouw van een leerstelsel.’ De schrijver dezer regelen bekent
rondborstig, dat ook hemzelven tot dus ver boeken van deze strekking de oogleden
menigmaal zeer zwaar hebben gemaakt.
Behalve juist dit. Het heeft (waarom niet die intimere bijzonderheid hier even
verklapt?) het heeft reeds in handschrift hem welhaast van A tot Z geboeid. Waarom?
Omdat hij telkens weêr gedachten hier ontmoette, die hem - zeldzame
samenkoppeling! - én nieuw, oorspronkelijk, frisch én overweging waardig
toeschenen. Als voorbeeld noemt hij in de eerste plaats het betoog op blzz. 152 en
volgende. Daar wordt eene poging gedaan om duidelijker dan tot dusver te
onderscheiden, wanneer het, door een' rechtsregel beschermd, belang door die
bescherming wordt verheven tot recht in den ‘subjectiven’ zin des woords, en wanneer
dat niet het geval is. Zeer zeker zou het voorbarig, ja overmoedig wezen, die nieuwe
poging nu maar terstond voor onaantastbaar juist te willen verklaren. Maar dat zij
eene gelukkige vondst lijkt, die verdient, met allen ernst op hare waarde te worden
onderzocht, daarmeê wordt zeker niets te veel gezegd. Minstens gelijke lof komt toe
aan de behandeling van een onderwerp, dat tegen het slot aan de beurt is. Daar
beproeft de schrijver een' tros van begrippen uit elkaar te halen en stuk voor stuk op
zijne plaats te zetten in redelijk doordacht verband, dien men tot dus ver, gedachteloos,
naar hij meent, bijéenvatte onder den naam ‘persoonlijkheidsrechten.’ Alweêr: laat
het zijn, dat ook die proeve achterna gegronde tegenspraak vindt; op het eerste gezicht
is zij niet slechts vernuftig, neen, overredend genoeg, om zeker niet te mogen worden
voorbijgegaan met een hooghartig gebaar. En de hier uitgegrepen voorbeelden konden
nog zonder moeite met andere staaltjes van te denken gevende scherpzinnigheid
worden vermeerderd.
Nog éens dus: voor den ‘practischen’, in den zin van alle ‘theorie’ als grijs
verafschuwenden, jurist is dit boek niet geschreven.
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Een iegelijk echter, die met Francis Bacon begripsverwarring erger acht dan dwaling,
en daarom ieder streven naar begripsverheldering toejuicht, afgezien van wat ‘de
practijk’ rechtstreeks er aan heeft, zal dezen jongen man van veel belofte een'
erkentelijken gelukwensch met zijn proefstuk niet onthouden.
W.V.
Louis Carbin. (Een boek van) De Gruwzame Grot. Rotterdam. W.L. en J.
Brusse.
‘Wordt deze schrijver misschien onze Pierre Loti?’ luidde indertijd hier mijn vraag
bij het bespreken van zijn eersten bundel Stille Ontroeringen. Zoo zou men nog
kunnen vragen - wat dan tegelijk waardeering en kritiek van dezen nieuwen bundel
zou zijn.
Kritiek, omdat onze literaire zeeofficier nog niet bereikte de epische breedheid
van zijn franschen collega die ons 'n Pêcheur d'Islande uitbeeldde - waardeering,
omdat ook in dezen nieuwen bundel Louis Carbin opnieuw zijn talent toont op
gevoelvolle wijze in kleine schetsjes ons de vreemde zeeën en landen, waarheen zijn
beroep hem brengt, voor oogen te tooveren.
En dit laatste waardeeren we te meer, nu hij ons ditmaal brengt in onbekende
oorden van onzen Oost.
‘De nacht was stil, héél stil.
De baai van Paré-Paré leek in der sterren teere licht een bewasemde metalen
spiegel, van omvang reusachtig, van vlakheid volmaakt.
Onder den hoogen klaren sterrenhemel lag de wijde watervlakte golfloos,
schemergrauw in de dofzwarte ombuiging van het dichtbegroeide oeverland,
afwisselend hoog en laag...
De beboschte heuvels kartelden dof tegen de transparante nachtlucht, waarin de
sterren schier stralend helder fonkelden. Hier en daar hieven eenzame palmen hun
kruinen boven de laagbreede bosschages, hóóg, op slanken stam; ver weg waren zij
als vreemd-stijve, zwarte reuzenbloemen op zwarte, onnatuurlijk beweeglooze
stengels...
Gezwaaid op nauw-merkbare ebstrooming, trok het scheepje zacht aan den schuin
het water inschalmenden ankerketting... Voor en achter, evenwijdig aan den wat
achterover hellenden schoorsteen, staken hoog op de beide dunnen masten, welker
opstreving iets zelfsbewust kreeg, door de schuine, strakke neerlijningen van want
en stangen. Slank en fier, als voelden ze zich trotsch, te behooren tot een bedrijvig,
mooi oorlogsscheepje, piekten
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ze de toppen naar de glas-heldere sterrenlucht, hoog boven den korten schoorsteen,
welks stomme aanklacht van nutteloosheid hun eigendunk niet raakte... Waakzaam
voor den baai-ingang, als een loerende kat voor muizenhol zoo geduldig en geluidloos,
lag het witte flottielje-vaartuig in de sterren-schemering’ (bl. 115).
Zooals deze gevoelige beschrijving uit Op de Loer, geeft deze bundel er
verscheidene, en daarin ligt zijn bekoring. Schokkende gebeurtenissen, noch zware
zielsproblemen worden er in behandeld, personen en toestanden worden eer
scherp-vluchtig geschetst dan psychologisch ontward en geschilderd, maar de
natuur-impressies zijn zoo gevoelig en zeker geteekend dat men er gaarne van geniet
en besluit dat het toch bizonder prettig moet zijn zeeofficier te wezen, nl. zeeofficier
die zuiver kan zeggen wat hij met verwondering gezien heeft.
G.F.H.
De Witte Mier. Redacteur: J. Greshoff. Uitgever: C.M.B. Dixon.
Apeldoorn. Mei, Juni 1912.
‘De Witte Mier is’ zegt de Inleiding ‘een klein tijdschrift voor de vrienden van het
boek in Groot-Nederland en dat eigenlijk maar één - nog wel negatief - beginsel
heeft: nooit vervelend zijn’.
Vooral wil het de behoefte aan boekbezit opwekken, en wel het bezit van het
schoone boek dat ‘volstrekt niet duurder behoeft te zijn dan de wanhopige
letterhutspot, die men ons thans nog algemeen als boek, tijdschrift of circulaire thuis
zendt.’ Dus niet de inhoud, maar de vorm wordt aan kritiek onderworpen - en dit is
zeker niet onnoodig. Want letterkundigen zoo goed als de Landsdrukkerij, uitgevers
zoo goed als lezers letten hierop te weinig. Hierin wil dit tijdschriftje verandering
brengen, door woord en voorbeeld bibliophielen kweeken, die ten slotte geen andere
boeken meer willen hebben dan schoon-gedrukte, uitnemendgebondene.
Of dit voortreffelijk beginsel echter nu tot in het oneindige van een tijdschrift, dat
uitteraard lang wil leven, kan herhaald worden zonder te vervelen, is iets wat de tijd
zal moeten leeren.
Vraagt misschien nog iemand van waar echter die uitheemsche naam, de Inleiding
zegt het: ‘voor de Witte Mier blijft niets verborgen. Hij dringt overal in door en wil
overal het fijne van weten. Hij is gevaarlijk-verslindend mààr... tast het goede nimmer
aan’.
Met belangstelling zien we hem aan het werk tijgen en wachten af.
G.F.H.
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G. Heuvelman. Madhumati en de Vreemdeling en andere verhalen. Sproken
der ziel. Haarlem. J.W. Boissevain en Co. 1911.
‘Sproken der ziel’, droomen van werkelijkheid in gewaad der verbeelding, die in
kleurigen stoet door mijn waakbewustzijn togen, bevatten meer waarheid dan de
nuchtere feiten van elken dag, omdat zij de spiegelbeelden zijn van gebeurtenissen
uit het innerlijk leven, van het worstelend streven naar omhoog, dat in op- en
neergaande golvingen zich afspeelt in sfeer van eeuwigheid. - Aldus de schr. in zijn
voorwoord. En zijn wensch is: moge de waarheid, die zich op de volgende bladzijden
achter den sluier der allegorie verbergt, de waarheid van het zich door vreugde, leed
en ontzegging tot geestelijkheid ontplooiend leven gevonden worden door den lezer.
Welke waarheden zijn het dan, die de schr. ons door zijn allegorieën wil inprenten?
Het antwoord daarop is niet zoo heel gemakkelijk te geven. In het eerste der vier
verhalen komt ‘De vreemdeling’ tot een inzicht, dat aldus wordt aangeduid: ‘Hij
aanbad het leven dat uit den mystieken dood geboren wordt, het leven dat boven
deze in zijn veelheid verscheurde wereld is uitgegaan tot de Eenheid: het Vuur waarin
de vlammen spelen, de Zee die de golven draagt, het schaduwlooze zuivere Licht.
Hij aanbad de waarheid der Vreugde, die zaligheid is; zaligheid die als een groote
vrede komt tot den mensch, die zichzelf verloochend en de ketenen der begeerten
eigenhandig verbrijzeld heeft, zaligheid, het deel van den asceet in wiens ziel de
passielooze lelie ontloken is’. Die zaligheid bestaat dan hierin dat de vreemdeling,
die zijn jaren doorbrengt ‘in peinzende aanschouwing der onzienlijke dingen’, den
Dood welkom heet als den Engel zijner droomen. - Heel anders weer de allegorie:
‘de Vrouw van het verleden’, waarin de onsterfelijkheid der liefde wel het hoofdmotief
schijnt, doormengd met eigenaardige gedachten van reïncarnatie. Duisterder misschien
is de leidende gedachte in die wonderlijke vertelling (de derde): ‘Het Kerstgeschenk’.
In de vierde: ‘Prins Jiva’, volgen wij de omzwervingen van den jongen Prins, die
niets kent van het leven buiten den schoonen tuin van zijn paleis, maar die de stad
van de liefde en van het lijden zoekt, deze ook vindt, doch dan door een engel
gedragen wordt naar het rijk van het eeuwige Licht; - hij verlangt echter naar zijn
aardsche liefde terug en keert weer, met heimwee naar de heerlijkheden, die hij
aanschouwd heeft.
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Al is de zin van deze allegorische verhalen niet zoo eenvoudig weer te geven, zinrijk
zijn zij zeker; in het algemeen leggen zij den nadruk op het betrekkelijke en
vergankelijke van alle aardsche dingen, van liefde en vreugde, ook van lijden en
smart; hoog boven die voorbijgaande dingen is het hoogere en eeuwige, waarnaar
de mensch reeds hier heeft te streven en dat hij eenmaal - wellicht na vele reïncarnaties
- bereiken zal.
Liever dan vele beschouwingen aan ‘de waarheid’ te wijden, welke deze schrijver
zijn lezer wil doen vinden, willen wij nog iets zeggen over den vorm, waarin hij zijn
levenslessen heeft gehuld. Die vorm is doorgaans voortreffelijk. Ook in zijn stoutste
fantaisieën weet de schr. in zijn heel eigenaardig proza de woorden en de beelden te
kiezen, waardoor zijn schildering ons mee-opvoert tot ongekende hoogten of ons
doet mee-neerdalen in ijzingwekkende diepten. Er is iets heroïsch en episch in dezen
trant. Een zware taak stelde de auteur zich, waar hij zijn ongebreidelde fantaisie liet
zweven onder en boven de aarde, maar slechts zelden schijnt die taak hem te zwaar
en blijft hij beneden den eisch. De stoute vlucht van zijn verbeeldingskracht deinst
niet terug voor de meest wonderlijke tafereelen, maar hij beschikt over zooveel
kleuren op zijn palet, dat gij de werkelijkheid zijner fantastische droomgezichten
na-voelt. En dit is zeer zeker geen geringe verdienste. Knap werk is dit, van een
bijzonder soort, waar men zijn bezwaren tegen hebben kan en waar menigeen niet
mee dwepen zal, maar knap werk toch.
H.S.
Jeanne Reyneke van Stuwe. Naar het levend model. De kinderen van Huize
Ter Aar. Twee deelen. Amsterdam. L.J. Veen, Uitgevers.
Nu zesmaal achtereenvolgens hebben wij de romans besproken, die Jeanne Reyneke
van Stuwe wel niet als vervolgen - elk boek is een afzonderlijk geheel - maar dan
toch altijd met dezelfde personen verschijnen doet, een ‘cyclus’ dan toch, gelijk zij
zelve het noemt. Wij wisten reeds dat in het eene boek deze of gene op den voorgrond
treedt van wie wij in andere boeken niets of nauwelijks iets hadden gehoord en wij
wisten ook dat de ‘oorsprongroman’ (Huize Ter Aar) ons inleidde in heel den breeden
kring van mannen, vrouwen en kinderen, wier verdere lotgevallen later de volgende
deelen zouden vullen.
Tegen dien opzet viel niets anders in te brengen dan tegen dien van elken cyclus:
dat het verband wel eens wat heel los is
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en dat des lezers belangstelling wel nu en dan dreigt te verflauwen. Overigens waren
de tot nog toe verschenen zes deelen o.i. ongelijk van waarde, gelijk uit onze
besprekingen gebleken is.
Maar wij staan nu voor een wat ander geval. Tot nog toe vorderde de handeling,
d.w.z. wij leefden mee, leefden voort met het geslacht: ouderen vielen af, jongeren
werden grooter, trouwden, kregen zelf weer kinderen. Er was aanleiding om te vragen
waar het eind zou zijn en in hoeveel generaties wij getuigen der lotswisselingen van
al deze personen, hun kinderen en kindskinderen zijn zouden. Met dat al: elk volgend
boek verplaatste ons weer in een volgend tijdperk. Maar thans gaan wij terug!
Personen, wier later leven wij reeds uit vroeger verschenen cyclus-deelen kennen,
zien wij nu hier weer in een vroeger tijdperk. Heeren en dames, die later dood zijn,
ontmoeten wij hier nog rondwandelend in het land der levenden. Volwassenen uit
verhalen, die wij reeds kennen, zijn hier nog kinderen. Enz. enz. En het zij mij vergund
een woord van bescheiden protest tegen dezen gang van zaken te doen hooren. Want
niet alleen dat er bij deze wijze van behandeling in 't geheel geen eind aan de
geschiedenis te voorzien is, maar bovendien schijnt ons ook deze terugtred in het
verleden als stelsel, waar men een cyclus schrijft, verkeerd: de lezer wordt
uitgenoodigd zich in 1874 te verplaatsen, terwijl hij in vroegere boeken reeds latere
jaren doorleefde. Gij herinnert u - zoo zegt als 't ware de schrijfster tot den geduldigen
lezer - gij herinnert u nog wel uit den ‘oorsprong-roman’ den Heer Gerard Sterk,
gouverneur op Huize Ter Aar en gij weet immers ook nog wel dat hij na den ‘Stürz’
van dit huis naar Indië gegaan is, vervuld van groote sympathie en van geheime liefde
voor Jeanne, de moeder der kinderen, die hij onderwees; gij weet ook nog hoe hij
later met Jeanne ‘de illusie der doode menschen’ (no. 5 van den cyclus) heeft trachten
te verwezenlijken? Welnu, hier, in mijn no. 7, ziet gij hem weer - of liever: nog - als
gouverneur op Huize Ter Aar terug ....
Ja, op zoo'n manier ....!
Overigens zijn deze twee deelen vol van allerlei kindervreugd en kinderverdriet,
kindergevoelens en kindergepraat, wordt hierin velerlei karakterteekening van
kinderen gegeven en wordt dat alles gedaan in dien heel vlotten en vluggen verteltrant,
dien men van de schrijfster kent. Veel gesprekken, heel veel gesprekken; niet alles
belangwekkend. Veel woorden, heel veel woorden. Men kan die twee deelen achtereen
uitlezen zonder emotie, zonder inspan-
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ning, want het gaat vrijwel alles leeg aan u voorbij. Ja, ja, zoo knikt ge nu en dan,
zoo zullen zulke kinderen onder zulke omstandigheden wel praten en doen en
gevoelen; dat is allemaal wel ‘naar het levend model’; accoord; ik heb er heusch
niets tegen te zeggen. Maar waarom moet ik dat alles nu eigenlijk lezen?
H.S.
Hetty. Twee Harten. Amersfoort. Valkhoff en Co., 1911.
‘Twee Harten’ heet dit bundeltje van twaalf sprookjes, fantaisieën en schetsjes naar
het eerste, dat zeker het minste niet is, al zouden wij aan ‘Hartstocht’, het voorlaatste,
de voorkeur geven als eenvoudiger van bouw en als beter verteld. Mist deze schrijfster,
van wie men toch wel den indruk krijgt dat zij eene beschaafde vrouw is, niet in
eenigszins bedenkelijke mate de gave der zelf-kritiek? Heeft zij niet verzuimd rustig
te overwegen of deze twaalf grootere en kleinere stukjes wel alle waard waren gedrukt
te worden en of dan niet de gedachte in een meer keurigen vorm kon worden
uitgedrukt? Greep zij niet telkens met dit werk ‘über die Kraft’? Het genre, dat zij
het meest in dezen bundel beoefent, - dat van het sprookje - eischt een heel fijnen
verteltrant, een subtiele pen... Wanneer men (in ‘Visioenen van een standbeeld’)
beschrijven wil hoe de groote Zwijger voor het Paleis in het Noordeinde van zijn
paard afdaalt in den geboortenacht van Prinses Juliana om de eerste te zijn, die het
koningskind zegent, - dan gevoelt toch wel iedereen dat daarbij zeer hooge eischen
worden gesteld aan den artiest, die ons dat tafereel zal schilderen zonder den stap te
zetten die het verhevene van het belachelijke scheidt. En zoo zijn er in dit bundeltje
meer voorbeelden aan te wijzen, die doen zien dat de schrijfster wel een aardigen
inval of een lieve gedachte heeft gehad, maar er niet in geslaagd is die naar den eisch
der kunst uit te werken. Soms ook zoeken wij den aardigen inval of de lieve gedachte
tevergeefs. Het gemopper van ‘Het Oude Ledikant’ boezemt ons geen belang in en
‘De valsche tand’ is van een soort grappigheid, die misschien wel een enkel tot
giechelen geneigd bakvischje bevredigen kan.
Zooals er menschen zijn die te gemakkelijk spreken en wier noodlottige
welbespraaktheid hen verleidt tot oppervlakkige redevoeringen, zoo schijnt Hetty
mij te zijn een beschaafde vrouw, die te gemakkelijk schrijft. Valt haar iets in, waarvan
wel een sprookje, een schetsje of een klein genre-stukje te maken zou zijn, zij zet
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zich aan de schrijftafel en werpt het geval op het papier; - nog eens nalezen, hier en
daar een woord verbeteren, maar verder geen zorgen. Het kan zijn dat hoog-begaafden,
in het métier van schrijven geoefend, zoo werken kunnen, maar Hetty kan dat niet.
Zij moge zich voorloopig nog houden aan den gulden regel, die eischt dat het werk
twintigmaal weer op het getouw worde gezet, dat telkens daaraan opnieuw gearbeid
worde, en soms iets aan toegevoegd en dikwijls iets van afgenomen worde.
H.S.
B. Veth. Verhoudingen. ‘Van Man en Vrouw.’ Nijmegen. H. Prakke.
Er zou heel wat over - en tegen - dit boek te zeggen zijn; de schrijver, die zich
sociaal-democraat en atheïst bekent, zegt ons dat hij de zeer verschillende in onze
samenleving voorkomende verhoudingen tusschen man en vrouw (huwelijk, vrij
huwelijk, concubinaat enz.) alle bestudeerd heeft en geeft ons nu daarover zijn oordeel.
Dat dit oordeel over het huwelijk en de huwelijkswetgeving zeer ongunstig luidt,
kan ons niet meer verwonderen, zoodra wij maar eenmaal ontdekt hebben dat hij
vrijwel alle huwelijken toeschrijft aan berekeningen en overwegingen, waaraan de
liefde of welk ander nobel gevoel geheel vreemd is. En de huwelijkswetgeving? de
maatschappelijke moraal in zake huwelijk? Hier volgt, tevens ter kenschetsing van
den schrijf- en betoogtrant, een alinea uit de ‘Inleiding’.
‘Zooals, dank de sociaal-democratie in het bijzonder en het socialisme in 't
algemeen, de denkende mensch spotachtig lacht als hij gewichtig hoort van een
arbeidscontract, dat een hongerige arbeider moet teekenen, teekenen - ik vraag u met zekere plechtigheid, omdat hij moet kiezen tusschen den hongerdood en den
patroon, een contract heel-en-al opgemaakt naar den wil en de eischen van den
patroon en zonder medezeggingschap van den arbeider, eveneens is het om over te
ironiseeren, als je nagaat dat alle wetten op het huwelijk betrekking hebbende, door
heeren, meerendeels op leeftijd en vroom - veelal mummelende rechtsgeleerden maar tóch nog mannen, heeren der schepping, zijn opgesteld zonder de vrouwen er
in te kennen, als je nagaat dat alle zeden en gewoonten op geslachtsgebied buiten
huwelijk zijn in de wereld gebracht door mannen, die in hun machtspositie dachten:
hoe kunnen wij nu het best van de vrouwen profiteeren, zonder er zelf in te loopen.’
Men ziet: de redeneering is heel eenvoudig; zij kon alleen wat
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eenvoudiger zijn uitgedrukt. Gelijk de arbeider van den patroon de slaaf is, zoo is
de vrouw de slavin van den man. Maar zóó eenvoudig is de zaak toch zelfs ook
volgens den schr. niet. Want wanneer hij zoo vierkant heeft vastgesteld dat het
arbeidscontract geheel en al naar wil en eisch des werkgevers en zonder
medezeggenschap des arbeiders opgemaakt wordt, dan gevoelt hij zich toch genoopt
zelf daarbij in een nootje een voorbehoud te maken: ‘Door de vakvereenigingen en
door de macht welke de sociaaldemocratie langzaam maar zeker verovert, begint de
arbeider hier en daar een niet-gedwongen mede-contractant te worden.’
Jammer maar, dat de schr. niet vaker zich de vraag heeft gesteld of al zijn stellige
en volstrekte uitspraken niet telkenmale door eenig voorbehoud moesten worden
gecorrigeerd; men ziet nu voortdurend hem voorthollen op den weg, aan welks begin
staat een onbewezen vooropstelling en aan welks einde altijd over onze rotte
samenleving, over onze vloekwaardige kapitalistische maatschappij, over onze
‘bourgeois’-moraal enz. enz. enz. een vonnis zonder genade wordt geveld! Indien er
dan al eens een voorbehoud wordt gemaakt, klinkt het toch weer te schraal. B.v.: wie
- zegt schr. - nuchter de moderne samenleving aankijkt, kan niet anders concludeeren
dan dat in de meeste gevallen de vrouw in of buiten het huwelijk, in haar verschillende
verhoudingen tot den man, is wat zij niet zijn moest... ‘en zelden de geliefde,
vertrouwde deelgenoot.’ Waarom zelden? Van ‘nuchter’ gesproken, moge deze
nuchtere vraag worden gesteld: ging des schrijvers studie zoo ver, zoo breed en zoo
diep, dat hij het recht heeft het een zeldzaamheid te noemen dat in onze moderne
samenleving de vrouw is des mans geliefde, vertrouwde deelgenoot?
Doch het is toch maar een schande voor de mannen - aldus straks weer onze schr.
- en een bewijs van de rotheid der zeden, dat een in vrije liefde zich gevende maagd
wordt veracht en dat de in berekenende liefde zich gevende maagd als mevrouw
wordt gehuldigd. Waarbij dan dadelijk weer dit voorbehoud: ‘Dit is een scherpe
tegenstelling en in het dagelijksche leven komt ze maar zelden voor in dit felle licht
- immers niet elke maagd geeft zich met zulk een wijding, niet elk verloofd meisje
trouwt uit berekening -, maar de tegenstelling bestaat en dat is erg genoeg.’
Zoo gaat het in-en-uit, vooruit en achteruit, met zevenmijlslaarzen onstuimig
vooruit op de baan der volstrekte uitspraken en der algemeene banvloeken, - en dan,
terwijl de auteur naar adem hijgt voor een tweeden stormloop op onze maatschappij,
haar wetten
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en zeden, even één stapje achteruit om aan de verbijsterde lezers te zeggen: zóó kras
als ik het u voorstelde, is het nu wel niet altijd en overal, maar... ‘de tegenstelling
bestaat en dat is erg genoeg.’
Wat dan, als het huwelijk zoo verwerpelijk is?
Ach neen, zóó verwerpelijk is nu toch het huwelijk ook weer niet. ‘Voor goede
menschen die een maatschappelijk richtsnoer behoeven, die de kracht missen zelf
rechter te zijn over hun handelingen, die zonder band en wet en fatsoen zouden
rondtollen als dwaze zwakkelingen zonder wil, is het huwelijk een uitkomst en een
kans op geluk. Zoo beschouwd, wil ook ik het huwelijk - hoe groote frase het eigenlijk
is - eerbiedigen en ik moet toegeven dat de liefde van Man en Vrouw voor vele
mannen en vrouwen, in het huwelijk het beste hou-vast heeft...’
Hier, zoo ziet men, gaan wij nu ineens met den schr. een heel eind terug van den
weg der absolute veroordeelingen. En later lezen we in denzelfden zin: ‘het vrije
huwelijk is in de maatschappij van thàns, nog bijna onbestaanbaar als goede vorm
van samenleving.’ Doch de schr. beseft dat hij met zijn waardeering van het gesmade
huwelijk bijna verdacht zou kunnen worden van een knieval voor bourgeois-zeden
en -wetten. ‘Maar ik voel’ - zoo doet dat besef hem spreken - ‘dat ik hier blijf staan
op het sociaaleconomisch standpunt van heden.’ En hij haast zich dus voor ons het
perspectief van een vrijere en gelukkiger samenleving te openen: wanneer eenmaal
de vrouw, vrouw kan zijn, vrij van de zeden en de vooroordeelen, die door de
eeuwenoude stempeling op haar drukken; wanneer de vrouw maatschappelijk en
politiek des mans gelijke is en zij beiden de wetten maken, dan zal het huwelijk als
een dwaze dwangvorm worden versmeten. En (maar dat spreekt wel van zelf) voor
het naderbij komen van die gewenschte toekomst is noodig de zegepraal van het
socialisme, ook: de nederlaag der kerk. De tijden zijn nog niet rijp voor het vrije
huwelijk, want het socialisme heeft nog niet de noodige macht de plutocratie en het
kapitalisme aan banden te leggen en de democratie vervult nog niet aller harten. ‘Ook
laat de hedendaagsche samenleving zich nog steeds ringelooren door kerkelijke
opvattingen en dogma's en door ouderwetsche zeden...’
Nu ja, dat alles weten wij wel. Het socialisme is tot alle dingen nut en zal alle
zegeningen rijkelijk uitstorten over het uit de kluisters van kapitalisme en godsdienst
bevrijde menschdom. Het is zoo gemakkelijk voor H.H. socialisten om, na een felle
en
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niet altijd even billijke kritiek op bestaande toestanden, voor de verwezenlijking van
hun verlangens te verwijzen naar de fata morgana van een vooralsnog nergens
bestaande maatschappelijke regeling. Doch één vraag - dit ten slotte - dringt zich
daarbij toch aan ons op. De schr., in de toekomst blikkend, acht één gebeurlijkheid
nog vóór het dagen van den socialistischen heilstaat mogelijk. Het zou kunnen zijn,
zoo zegt hij, dat door een overbeschaving, die de volkomen décadentie der menschen
ten gevolge zou hebben, zelfs de ‘amour-passion’ tot een misdrijf gerekend en ook
de liefde zelve bij een wet geregeld zou worden. ‘De kasplant-mensch, te slap en te
zeer getemd om individu te zijn, zal zich gehéél gedragen, óók in de liefde-dingen,
naar gedecreteerde voorschriften. Hij zal zich willoos onderwerpen aan een besluit,
aan een keuring, en de uitspraak van een, laat ons zeggen “huwelijkscommissie” in
het belang van de gemeenschap stipt opvolgen. Die commissie zal bepalen of men
trouwen mag en zoo ja, met wie of wien. En dat niet ten opzichte van ziekelijke
personen die een niet-levensvatbaar nageslacht zouden verwekken - dat kan een
reden zijn -, maar ten aanzien van iederen gezonden jonge-man, iedere gezonde
jonge-vrouw.’
De vraag nu, die zich bij ons naar voren dringt, is deze: of de hier geschetste
toestand niet juist na en door de zegepraal van de sociaal-democratie zich zou
voordoen. Logisch uit de moderne samenleving voortvloeien zou zoodanige staat
van zaken zeker niet, want - het kan den schr. bij zijn studiën niet zijn ontgaan maatschappelijke zeden mogen dan deze of gene ‘verhouding’ tusschen man en
vrouw veroordeelen, er heerscht op dit gebied meer (wettelijke en maatschappelijke)
vrijheid dan vroeger, omdat men meer dan vroeger de rechten van elk individu in
zake eigen lotsbepaling erkent. Doch een mensch ‘te slap en te zeer getemd om
individu te zijn’, zie, dat is in ons oog juist het type-mensch van den socialistischen
heilstaat. ‘Gedecreteerde voorschriften’ ten aanzien van verhoudingen ook tusschen
man en vrouw, verwachten wij juist bij zoodanige maatschappelijke ordening.
Uitspraken van commissies ‘in het belang van de gemeenschap’ vallen geheel binnen
het kader van eene organisatie, waarin aan dat belang alle individueele rechten en
vrijheden volkomen ondergeschikt zullen worden geacht. In één woord: een zoo
sterke aanranding van persoonlijke vrijheid als de schr. mogelijk oordeelt, stellen
wij ons als denkbaar voor uitsluitend bij een zoo volslagen inperking van individueele
bevoegdheden als de triomf der sociaal-democratie
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over ons brengen zou. Dat dit ‘de volkomen décadentie der menschheid tengevolge
zou hebben’ - dat zijn wij intusschen met den schr. geheel eens. Maar geheel oneens
zijn wij het met hem, als hij ook in zake de verhoudingen tusschen man en vrouw
meer vrijheid verwacht van een regeling, die alleen van, met en door dwang,
reglementeering en ontkenning van persoonlijke vrijheid zou kunnen bestaan.
Er zou over en tegen dit boek nog veel meer te zeggen zijn. Maar wellicht oordeelt
de ongeduldige lezer dat ‘dit al erg genoeg is.’
H.S.
G.F. Haspels. De Stad aan het Veer. Amsterdam. P.N. van Kampen en
Zoon.
Daar hebt ge nu weer dezelfde moeilijkheid, waarvoor leden onzer redactie reeds
meer dan eens hebben gestaan: bijdragen van een onzer in Onze Eeuw worden in
boekvorm uitgegeven en de uitgever zendt aan onze redactie dan het boek ‘ter
recensie’ in. ‘Ter recensie’. Maar wij hebben dit immers reeds ‘gerecenseerd’, toen
wij vóór de plaatsing in Onze Eeuw het handschrift van den collega-redacteur lazen,
lang dus voordat de uitgever-van-nu er mee kennis maakte. En wat moeten wij dan
thans met het boek beginnen? In het publiek gaan herhalen wat wij vóór de
verschijning van de bijdrage in dit tijdschrift den schrijver reeds als collegiale
opmerkingen meegedeeld hebben? Dat gaat toch niet! Dan misschien net doen alsof
we het toch niet kennen en er dus leuk-weg een recensietje over geven? Maar dat is
toch ook te mal! Daarbij: onze lezers kennen de bijdrage en voor hen kunnen we dus
eigenlijk volstaan met de meedeeling van het feit dat ‘De Stad aan het Veer’ nu als
boek verkrijgbaar is. Toch is de verleiding groot om bij zoo'n ongezochte gelegenheid
toch iets weer te geven van de indrukken, die de eerste kennismaking met het verhaal
bij ons wekte; een verleiding, want gunstige getuigenissen van collega's onderling,
straks ieder op zijn beurt van den ander, zijn verdacht. En dus: het geval blijft moeilijk;
het beste is dan altijd maar te zeggen dat en waarom het geval moeilijk is. Onze
lezers weten dan nu ook genoeg; zelven zullen zij zich een oordeel gevormd hebben
over den roman-in-brieven, die nu voor ons ligt, en wanneer zij dien roman in hun
bezit wenschen te hebben, weten zij nu waar zij terecht kunnen.
H.S.
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In de donkere dagen van 1812
Door Elise Soer.
Marie van Haesteren Tenninck zat in een der diepe vensternissen van de groote
tuinkamer, in haar vaders woning, over haar borduurraam gebogen. In licht, gracieus
bewegen ging hare rechterhand op en neer; de linker, onder het fijne, zijden stramien
verborgen, prikte vaardig de naald in de daartoe bestemde, nauwlijks merkbare
opening, waarna de rechter die met de sierlijke toppen van duim en wijsvinger
opdiepte, om het kruisje te weven over de strak gespannen stof. Marie hield, zooals
haar op de ‘Fransche school’ geleerd was, den kleinen pink daarbij bevallig opgewipt,
de kuiltjes in het mollig handje werden zoo duidelijk zichtbaar. Een massa kleurige
zijde lag, elke nuance zorgvuldig op een kaartje gewonden, naast het bordurend
meisje, op een tafeltje, waar ook haar ‘gouddoosje’ open stond, met veel klein
naaigerij van edel metaal.
De zon kwam even om de raamsponning kijken; hare stralen deden de gouden
voorwerpen in het doosje lustig opfonkelen, poeierde goudstof over de zware bruine
vlechten van het gebogen hoofdje, deed een oorschelp doorzichtig rose uitkomen en
gleed langs den blanken hals, dien het bescheiden uitgesneden kleed zichtbaar liet.
Dat kleed, van fijne witte stof, offerde niet meer aan de

Onze Eeuw. Jaargang 12

322
toenmalige, veel durvende mode dan onvermijdelijk scheen. De jonge mollige vormen
werden er eng door omlijnd; de rok was kort; uit den bestrookten onderrand tipten
twee kleine voeten te voorschijn, in witte kousen en schoentjes met zwarte kruislinten
gestoken, op een bekleed stoofje rustend.
Het meisje droeg geen enkel sieraad dan de schoonheid harer jeugd. Zooals zij
daar zat, ijverig werkend, in het zacht-gouden licht van den Juliavond, zou zij een
verlokkende studie voor een onzer oude meesters zijn geweest, maar de beroemde
Hollandsche school der zeventiende eeuw had geen evenknie gevonden in de
achttiende. Nog kwijnde te onzent de kunst, die zich later weer zoo schitterend zou
onderscheiden. Bovendien... men schreef 1812. Europa's kunstenaars konden niet in
rust penseel of pen hanteeren, alles, ook de kunst stond in dienst van en werd geofferd
aan den Moloch van den oorlog. Echter, hoe stil en vredig was het hier, in deze deftig
gemeubelde kamer der Hollandsche patriciërswoning. Ietwat somber, trots de twee
breede ramen en glazen tuindeuren, door het stemmige, eenigszins versleten tapijt
en de lage eiken zoldering, donkerbruin, vele jaren ouderdom aanwijzend. De rechte
mahoniehouten stoelen, met los ingelegde, harde, zwart paardeharen kussens, stonden
er, als soldaten in het gelid, tegen den wand. Deze stoelen, een zware, ronde tafel,
in het midden van het vertrek, en een secretaire, alles van hetzelfde hout, met koperen
figuren, banden en knoppen versierd, getuigden evenals de familieportretten aan de
muren, en een ‘trumeau’ met fraai beschilderd porselein bezet, van degelijken
Hollandschen rijkdom. Het licht brak in vele glanzen en vonken op het zorgvuldig
onderhouden koper, hout en porselein. Geen pluisje of stofje viel er te bekennen. De
meubels weerspiegelden elkander, met dat diepe, raadselvolle licht, dat van binnen
uit schijnt te komen, evenals een goede gedachte een donker gelaat verheldert.
Het meisje in het witte kleed, zoo jong afstekend tegen al het oude, veelgebruikte
om haar heen, schonk
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geen aandacht aan hare omgeving. Snel vloog de blik der grijsblauwe oogen heen
en weer tusschen het borduurwerk en het patroon. Dit stelde een Hollandsch landschap
voor. Een zware, lommerrijke boom prijkte op den voorgrond, in zijn schaduw rustte
een kleine figuur, die een herderin moest verbeelden, witwollige schaapjes weidden
om haar, in het kunstig nagebootste gras, langs een vaart, waarin enkele scheepjes
zeilden. Een paar molentjes wiekten op den achtergrond. Het geheel was niet onaardig,
maar popperig, peuterig, een verbazend oogenwerk, maanden arbeids vorderend.
Dan zou het echter in zijn soort een kunststukje zijn, dat de kindskinderen der
borduurster nog zouden bewonderen. En o, hoeveel geduld was er in vastgelegd,
hoeveel blijde maar nog veel meer smartelijke gedachten waren er in geweven!
‘Werk! Werk!’ predikte de echte Hollandsche vrouw uit het begin der negentiende
eeuw. ‘Werk! Werk! van den morgen tot den avond.’ En, als zij hare krachten had
gewijd aan huis en hof, hare plichten had vervuld tegenover man en kroost, ging zij
uitrusten bij haar borduurraam. Zij hield er gezonde zenuwen door en een helder
hoofd. Er werden haar vaak zware lasten op de schouders gelegd, maar het meerendeel
dezer vrouwen droeg die met zekere nuchtere fierheid, tranen en klachten beneden
zich achtend.
In het stille vertrek, waar Marie zoo ijverig werkte, drongen de zoete geuren van
den zomeravond door de open vensters en tuindeuren naar binnen, ook een zacht
geruisch en geritsel van bladeren, als de avondwind langs de hooge boomen wiekte,
die een soort van boschje vormden aan het einde van den tuin. Het was een flinke
lap gronds, maar de wijze van aanleg had hem versnipperd. Een vijver, in het midden
uitgegraven, nam te veel plaats in beslag, stijve bloemperken, door smalle paden
afgedeeld, vulden de overige ruimte, die door een hooge gladgeschoren beukenhaag
van andere tuinen was gescheiden. Het liefelijke van den zomeravond verdreef echter
met zijn schoonheidsindruk elk anderen. Aan den hoogen, blauwen hemel vederden
enkele witte wolkjes, in ijle pluimen verstuivend,
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in losse weefsels, doorzichtige kant. Als reizigers, die niet scheiden konden, bleven
zij toeven boven de bloemenrijke plek, waar fijne roken opstegen. De zon wierp hare
lange, schuine stralen over bloemen en vijver, deed de rozen hooger blozen, het water
als vloeibaar zilver glanzen. In het boschje floot een meerl.
Af en toe sprak de vogel zacht tot zich zelf in muziek, dan volgden weer zoete
kweelgeluidjes, afgebroken door een kleinen triller, waarin hij zijn hoogste vreugde
scheen te uiten, of hij deed korte vraagjes, snel na elkaar, om dan zwijgend te wachten
op een antwoord, dat ergens, heel uit de verte scheen te komen. Soms verviel hij in
een babbelend murmelen, als een praatziek beekje, dat van geen eindigen weet, tot
hij op eens, heel onverwacht, het luid uitschalde, in reine frissche tonen, met
onvermoeide kracht.
Marie liet de naald rusten, luisterend naar het vogelkeeltje. Zij kon den kleinen
zanger niet zien, maar zij kende hem uit alle. Geen zong er zoo laat en was er des
morgens zoo vroeg in de weer. Het schonk haar een van die kleine genoegens, die
haar leven rijker maakten dan dat van anderen. Plotseling verstoorde een scherp,
knarsend geluid van wielen over grint en de hoefslag van paarden de vriendelijke
stilte. Het meisje fronsde de wenkbrauwen. ‘Hermine, en nog zoo laat’, zeide zij in
zich zelve. Zij stond echter niet op, om de zuster te ontvangen, die ruim een half jaar
geleden gehuwd, nu te Amsterdam woonde. Marie zag altijd een weinig op tegen de
bezoeken der jonge vrouw, trots de genegenheid, die beiden voor elkaar voelden.
Met zekere drift werd de deur geopend; binnen ruischte mevrouw Jacob Dukers
van Eenhove, nu een schoonheid van den eersten rang.
‘Wel, Marie, waar verstop jij je toch?’ riep zij luid. ‘Je zoekt de eenzaamheid, als
een non in haar cel.’
Het meisje, met iets schroomvalligs in haar manieren, stond op, uitte een
vriendelijke begroeting. De zusters kusten elkaar hartelijk. Toen viel Hermine
ongedwongen op een stoel neder, wuifde zich met een ivoren waaier koelte toe.

Onze Eeuw. Jaargang 12

325
‘Wat een warme dag is dat geweest,’ merkte zij op, ‘in de stad gewoon om te stikken!
Ik moest nog even hierheen, om op adem te komen, 't is hier heerlijk koel, en jij,
vlijtig als altijd.’ Zij tikte met haar waaier op het borduurraam.
‘De cel is nog zoo kwaad niet’, schertste Marie. ‘Wil je een glas wijn, wat kersen?
Ik kreeg een mandje uit de Betuwe, help het mij opmaken.’
‘Och, mij goed, maar je gezelschap is mij 't voornaamste, ik kan bij jou me zoo
veilig uitspreken’, zei Hermine, de oogen op het streepje zon gevestigd, dat over de
vensterbank terugkroop. Nu liet zij de hand met den waaier zinken, een droeve trek
schaduwde over haar bewegelijk gelaat.
Tegen dat uitspreken zag Marie juist op. Hermine moest altijd haar hart luchten,
raad vragen, toch was zij gewoon haar eigen hoofdje te volgen, Marie's invloed reikte
niet ver. Iets in het meisje week terug als het zonnestraaltje in het venster, zacht,
bijna onmerkbaar, maar aanhoudend.
‘Hoe stel jij het toch, om met je huishoudgeld toe te komen? Die dure tijden!’
zuchtte Hermine.
‘Men zou het je niet aanzien’, verweet Marie zacht.
Werkelijk was de jonge vrouw zeer kostbaar gekleed. Zij leek een schitterende
vlinder naast het eenvoudig ‘witje’, een volle roos naast een half ontloken knop.
Haar lichtblauw taffen kleed sloot onberispelijk om de weelderige gestalte; in
luchte plooien viel de rok op den grond, bij elke beweging golfde en sidderde de stof
als een levend wezen. Een lange, wit zijden shawl was met onnavolgbare gratie om
de schouders geslagen, de blanke armen, met smalle, gouden banden aan de polsen,
door korte mouwen vrijgelaten, schemerden er doorheen. Haar groote hoed, in de
kleur der japon, met witte veeren getooid, liet de blonde lokkenpracht van het
zoogenaamde Grieksche kapsel, met krullen en banden, van voren geheel vrij. Om
den vollen hals droeg zij een klein medaillon aan een fijne, gouden ketting.
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‘Wel, ik wou je juist mijn nieuw koopje eens laten zien. De japon is goed gemaakt,
nietwaar?’ Hermine draaide heen en weer, om zich te laten bekijken van alle kanten.
‘Zoo stemmig, als jij je kleedt, Marie, zou mij niet passen. Men is in onzen stand
verplicht, met onze middelen, aan uiterlijk vertoon mee te doen’, beantwoordde de
jonge vrouw hooghartig lachend de opmerking harer zuster.
In plaats van een woordenstrijd uit te lokken, door dit onderwerp verder uit te
spinnen, stond Marie op, doorschreed kalm het vertrek en trok aan het geborduurde
schelkoord, in den hoek, bij de deur. Bijna dadelijk verscheen een dienstmeid, wie
zij beval een schaal met kersen te brengen. Hermine had hare zuster nageoogd.
‘Weet je wat mij telkens frappeert, als ik je zie, Marie?’ riep zij levendig, ‘dat je
zoo lang wordt. Hemel, verleden jaar wat was je toen een klein dikkertje en nu...
heusch, je bent slank, haast zoo groot als ik, zie maar.’ Zij vloog op en ging naast
hare zuster staan. ‘Het scheelt geen haar meer’, verzekerde zij.
‘Ja, ik heb 't al lang gemerkt’, knikte Marie vroolijk, ‘maar 't is lastig met mijn
kleeren....’
‘Dat kan ik me voorstellen bij zoo'n zuinig wezentje als jij. Kind, ik in jou plaats
zou het dol vinden. Denk eens aan, alles nieuw! We moesten eens samen naar stad
gaan en een en ander uitzoeken; deze jurk b.v. is bespottelijk kort, heusch Marie, je
lijkt een beetje een kip op hooge pooten.’
Marie maakte een allerliefste ‘révérence’. ‘Vleiend aangemerkt, zusje, maar de
mode is “jupe courte”. Bovendien, in huis wil ik mijn oude japonnetjes afdragen, ze
zijn toch netjes....’
‘Nu ja, netjes.... Je denkt veel te gering over je uiterlijk, een meisje van achttien
jaar.... dat is nog de oude zuurdeesem van tante Marrigje, die je afkeer van wereldsche
opschik, vermaak, wat niet al inboezemde. Maar wat zou het een saaie wereld worden,
als de kapmutsen haar zin kregen, om van te geeuwen.’ Zij poosde even.
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‘Denk je, dat ik onder zoo'n leiding ook een stemmig ding zou zijn geworden?’ lachte
zij op eens, ‘l'idee seule!’ zij schaterde het uit.
Marie lachte mede. ‘Misschien heeft de aard er ook wel iets mee te maken’,
onderstelde zij schuchter.
‘Ja, men plukt geen vijgen van doornen; een zoet vijgje ben ik nooit geweest. Een
mooie roos met vinnige stekeltjes, noemde Jacob me onlangs. Och, mijn man kan
wel eens verbaasd geestig uit den hoek komen, hij lijkt wel een goedige dog, maar
pas op, hoor, dat je hem niet kwaad maakt, dan laat hij de tanden zien.’
‘O, Hermine, hoe kan je zoo over je man praten!’ waagde Marie zacht berispend.
‘Tralala! Kindje, het is al veel, dat het nog niet op een scheiden gaat tusschen ons.
Maar klagen over mijn gemaal komt me niet in den zin, ik zeg hem behoorlijk zelve
waar het op staat, als het pas geeft. Hij loopt met een boozen kop de deur uit, ik
“amuseer” me op mijn manier, en later doen we of er niets gebeurd is. De storm heeft
de lucht gezuiverd.’
‘Ik zou bang wezen’, merkte Marie peinzend op, ‘dat er bij zulke scènes telkens
iets van de liefde, die je voor elkaar voelt, verloren ging. Liefde is zoo iets teers,
dunkt me.’
‘Liefde! Praat me niet van liefde’, riep Hermine heftig. ‘Liefde is een vlam, die
in eens hoog oplaait met brandenden gloed; die alles verteert, het beste wat in iemand
is, aantast en je dan ledig en arm achterlaat, doodarm en koud.’ Zij huiverde. ‘Liefde!’
de trotsche vrouw boog zich voorover en keek hare zuster doordringend aan. ‘Wat
had liefde te maken met mijn huwelijk?’ vroeg zij met diepe stem. ‘In Salomo's
Hooglied staat: “Ik bezweer U, gij, dochteren van Jeruzalem, dat gij de liefde niet
opwekt, noch wakker maakt, totdat het dezelve luste!” Salomo had schoon gelijk,
hij was een wijs man. En wat zijn wij? Arme dwazen!’ Zij lachte kort en schril.
Marie zag zeer bleek en zweeg. Hermine richtte zich op, ontplooide haar waaier
en wuifde zich koelte toe, hare hand sidderde; zij zag er verhit uit, hijgde, verschoof
haar
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shawl, als om lucht te krijgen, toen wierp zij deze geheel af. Juist trad de dienstmaagd
met de bestelde kersen het vertrek binnen, zag met een afkeurenden, haast ontstelden
blik naar de laag gedécolleteerde jonge vrouw, zette kersen en bordjes zwijgend op
de ronde tafel neer en verdween als een schaduw. Marie maakte zich druk met het
opruimen van haar borduurwerk. Een benauwende stilte hing in de kamer, waaruit
de zon nu geheel was verdwenen. Vage schaduwen verwijlden er in de hoeken, als
ongeziene getuigen van het geheime leed, dat Hermine verteerde, door hare zuster
met onrustig geweten werd gedeeld.
‘Ik dacht, ik meende’, begon Marie eindelijk, met een wanhopige poging, om de
zaak uit gunstiger oogpunt te bezien, ‘dat je huwelijk je kalmer had gestemd, Hermine.
Je kunt toch tevreden zijn met je man, met je positie...’
‘Ik ben daar ook zeer tevreden over’, antwoordde Hermine, onverschillig de
schouders optrekkend, ‘maar kindlief, je moet me niet van liefde praten, dat maakt
me dol. Dan wind ik me op voor niemendal. Mijn huwelijk is een “mariage de raison.”
Enfin, ik ben ook zeer redelijk. Jacob heeft zijn zin en ik... wel, ik schik mij naar zijn
eischen, voor zoover dat in mijn macht staat en met mijn smaak overeenkomt. Laat
ons nu kersen eten, onder gelijken kan dat geen kwaad. Wat zien ze er heerlijk uit,
zoo lichtrood en sappig, echte Maaikersen! Een lekkere tractatie, lief van je bedacht,
Marietje.’
Hermine's stem was nu opgewekt; zij deed haar best door lieftalligheid haar heftigen
uitval van daareven te doen vergeten. Marie was niet zoo spoedig in evenwicht. Met
vroegrijpe scherpzinnigheid beefde zij voor Hermine's toekomst. Maar ook zij poogde
elke gedachte aan het daareven voorgevallene te onderdrukken. Gezellig schoven de
zusters bij elkaar, in het hoekvenster, waar Marie had zitten werken, en aten de
Betuwsche kersen onder het kouten over huishoudelijke dingen. De tuin met zijn
bloemperken lag vredig in het wegstervend daglicht, alsof de bloemen er zich loom
voorbereidden op de rust van den slaap. Het eentonig geslijp der krekeltjes steeg op
uit het
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gras. In het boschje kweelde de meerl nog enkele zoete melodieën, maar zachter en
klagender dan daareven; betreurde hij het heengaan der zon, herdacht hij haar
verdwenen luister in weemoed?

II.
‘Zoo, kinderen, zit jullie nog te schemeren? Hermine, hoe gaat het, alles goed
vrouwtje?’
Met deze woorden trad de heer van Haesteren Tenninck, ongezien binnengekomen,
op de zusters toe. Echt vaderlijke belangstelling sprak uit zijn stem, maar Hermine,
haastig opgerezen, zoodra zij hem hoorde, legde koel hare hand in de zijne en
antwoordde afgemeten.
‘Dank u, papa, het gaat mij goed. Hoe is het met u? Hoe wist u dat ik hier was?’
‘Ik zag het aan je koets’, verklaarde hij kortaf. Hare hooghartige ongenaakbaarheid
kwetste hem. Sinds den gedenkwaardigen dag, waarop hij Hermine's geëxalteerde
gevoelens, haar dwepen met den keizer had verstoord, was hij vervreemd van zijn
eigen dochter. Telkens weer trachtte de vader zijn kind terug te winnen, maar Hermine
verijdelde hardnekkig elke poging tot toenadering. Zij was beleefd, uitermate, tergend
beleefd tegen hem, doch zij kon hare vernedering vergeven noch vergeten; zijn
aanblik hinderde haar. Er was iets ergers in hare houding dan ‘boudeeren’, een
geheime vijandschap lichtte in hare oogen, verschool zich steeds achter de weinige
woorden, die zij tot hem richtte. Marie's hart klopte onrustig in het bijzijn dezer twee
menschen, die zij beiden zoo liefhad. Zij leed meer onder den gespannen toestand
dan Hermine, zich machteloos voelend er iets aan te veranderen, terwijl de jonge
vrouw haar scheepje met opzet den verkeerden kant uitstuurde.
‘Ik kan geen hand voor oogen zien. Is Jacob niet meegekomen?’ vroeg de heer
des huizes.
‘Jacob moest een vergadering bijwonen, maar hij zal
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nu wel thuis zijn, papa. Het wordt mijn tijd, Marie. Wat een prettig uurtje hadden
we samen, echt gezellig!’
Marie kromp ineen bij het hooren van den verschillenden toon waarop hare zuster
eerst tot haar vader en daarna tot haar het woord richtte; zij ontstak met bevende
hand de kaarsen op den schoorsteenmantel. De jonge vrouw zette met coquette
bewegingen haar hoed op en liet zich door hare zuster haar shawl omslaan.
‘Laat Jacob vooral niet wachten’, zeide haar vader ironisch.
‘O, daar zal hij niet van bederven, zoo min als ik’, gaf zij spottend ten antwoord.
‘Het is niet kwaad voor de heeren der schepping zich een beetje in geduld te oefenen.’
‘Dat kan je gerust aan den tijd, waarin we leven overlaten, kind; als wij ooit,
mannen zoowel als vrouwen, geduld noodig hadden, dan is dat tegenwoordig het
geval’, meende haar vader ernstig. ‘Geduld, zuinigheid’, hij ook wierp een
afkeurenden blik op haar toilet, ‘overleg, eensgezindheid, dat alles moeten we zooveel
mogelijk aankweeken. Het is niet te voorspellen welke offers er nog van ons gevergd
zullen worden. Als je man er geen schatten voor had overgehad, zou ook hij nu naar
Rusland op marsch zijn en dan...’
‘Was ik wellicht meegetrokken als marketenster’, schertste Hermine, luchtig met
haar waaier spelend. ‘Nu dag, papa, niet te somber, houd u goed.’ Haar toon van
meerderheid was even bespottelijk als aanmatigend tegenover den waardigen man,
die haar kalm gadesloeg. ‘Dag Marietje, lief gastvrouwtje, hartelijk dank hoor, dag.’
Zij kuste en omarmde hare zuster, met veel vertoon van hartelijkheid, waarover het
jonge meisje zich innerlijk ergerde, voelend hoe zij als wapen werd gebezigd tegen
haar vereerden vader.
‘Stel je niet aan, Hermine’, weerde zij zich met eenigszins omfloersde stem, ‘ik
was zelfs een slechte gastvrouw, want ik vergat licht aan te steken.’
‘O, dat was juist heerlijk, zoo met zijn beidjes in de schemering’, lachte de jonge
vrouw en met het uitspelen
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van dezen laatsten hoogen troef verdween zij in de gang.
De heer van Haesteren Tenninck trilde even, maar hij bedwong zich. Zonder meer
een woord te zeggen, volgde hij zijn oudste dochter, liet haar uit en hielp haar in het
rijtuig. Het licht van een der koetslantaarns viel op zijn bleek gelaat, met de stijf
gesloten lippen; een oogenblik aarzelde Hermine, het was of zij zich naar hem toe
wilde buigen, maar dadelijk verstrakte zich hare lenige gestalte, zij knikte koeltjes.
‘Dank u, goeden nacht, papa.’ Het portier klapte dicht, zij reed weg. De ernstige man
stond nog lang op den stoep van zijn huis, in het donker te staren, als zag hij met de
oogen zijner ziel dingen, die het licht niet konden verdragen; toen zuchtte hij zwaar
en keerde met trage schreden in zijn huis terug.
Marie had onderwijl opgeruimd, de ramen gesloten en was juist bezig met een
bout voor een der blinden te bevestigen, toen haar vader terugkwam.
‘Wacht, kind, laat ik je helpen, die bout is eigenlijk te zwaar voor je. Waarom roep
je er Tom niet voor?’ berispte hij vriendelijk.
‘Tom is in de eetkamer bezig; ik dacht, dat ik het best zou klaarspelen, papa. Kijk
toch eens hoe ik gegroeid ben in den laatsten tijd. Verleden jaar kon ik niet bij dien
knop reiken en nu met gemak.’ Zij rekte hare blanke hand zoo hoog mogelijk.
‘Als je dat pleizier doet, vrouwtje, dan mij ook’, zei haar vader goedig en streek
haar over het gladde kopje met de zware vlechten. ‘Klein of groot, je bent me even
lief, Marietje.’
Naast zijn statige lengte leek het dochtertje maar klein en tenger. Marie lachte en
beantwoordde zijn liefkoozing met een stille omhelzing. Over Hermine werd geen
woord meer gerept.
‘Vadertje, gaan we nu soupeeren?’
‘Nog een oogenblik, kind. Er is een brief van Frans. Tante Marrigje heeft me dien
voorgelezen.’
Marie stond een oogenblik doodstil, hare ontroering bekampend, zij kon echter
niet beletten, dat hare wangen
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waswit werden, en hare blauwe oogen als donkere steenen opschitterden onder het
blanke voorhoofd, kort en snel ging hare ademhaling.
‘O papa, hij... hij is toch wel?’
‘Volkomen wel en opgewekt, zelfs bijzonder in deze omstandigheden. Je weet er
alles van hoe hij den oorlog verafschuwde, voor hij uittrok, hoeveel het hem kostte
mee te moeten, maar eenmaal bij de garde “la gloire de la Hollande”, zou hij zijn
plicht doen, evengoed als zijn kameraden... Enfin, ze zijn nog steeds op marsch. Het
geeft hem een gevoel of ze eeuwig zullen voorttrekken, schrijft hij. In Dresden waren
ze echter vrij lang, in Mei. Den zeventienden hield de keizer er zijn intocht. Het had
veel van een betooverde wereld, vond Frans. De bloeiende natuur en de versierde
stad, alles even mooi... Het Te Deum werd in alle kerken gezongen, om God te danken
voor de behouden aankomst van den keizer. Groote illuminatie op den avond van
den achttienden. In het theater hadden ze een zonnetempel opgericht met het opschrift:
“De zon is minder groot en glanzend dan hij.” Een opwinding, verbazend, haast te
kolossaal om echt te wezen’, grimlachte de heer van Haesteren Tenninck. Marie hing
aan zijn lippen. ‘Schreef hij nog andere dingen, papa?’
‘'t Meest over Dresden, kindje, een pracht van een stad, daar is hij vol van. De
keizer ontving er een glanzenden stoet vorsten van het Rijnverbond. Alsof hij er heer
en meester, baas was in eigen huis, zoo gedroeg hij er zich. Aangenaam voor den
koning van Pruisen, die zich ook onder de gasten bevond. Dat leventje van
feestelijkheden duurde voort tot acht-en-twintig Mei, toen keerde de gezant Narbonne
terug, natuurlijk onverrichterzake. Alexander wil oorlog. Hij is te veel getergd. Van
zijn oude vriendschap voor Napoleon is niets meer over. Maar de keizer is in geen
minder oorlogzuchtige stemming. Negenen-twintig Mei brak hij op uit Dresden, aan
het hoofd van “la grande armee de vingt nations”. Het moet een triomftocht worden.
We zullen het zien, hij rust niet voor en aleer hij Moskou is binnengetrokken als
triomphator.
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Berlijn, Weenen, ons goede Amsterdam, Dresden, alle groote steden van Europa
hebben hem gehuldigd. Moskou moet het natuurlijk ook doen... God! God!’ klaagde
hij op eens, in een uitbarsting van wanhoop, ‘zal er nooit een einde komen aan die
ellendige oorlogen, die verslinders van menschenlevens en schatten?’
Marie had stil toegeluisterd, zij verstond die kunst als weinig vrouwen. Met de
fijne vingers in elkaar gevlochten, de oogen vast op haar vader gericht, stond zij
tegenover hem. Nu kwam er leven in het roerlooze beeldje, zij gleed zacht naar hem
toe, stak haar arm door den zijnen, en zich tegen hem aanvleiend, fluisterde zij:
‘Papa, God, die ons zoo beproeft, zal ons ook sterken.’
Hij drukte zijn kind vast tegen zich aan. Die lieve, kleine Marie, zij leed om den
knaap, met wien zij was opgevoed, tante Marrigje's zoon, dien ze als een broeder
liefhad; maar zij hield zich flink, om haar vader te troosten. ‘Goed kind!’ prees hij
dankbaar. Beiden zwegen eenige oogenblikken.
‘Frans is waarachtig veel geestdriftiger geworden onder den opmarsch, dan ik ooit
van hem had vermoed’, merkte de heer van Haesteren Tenninck nu peinzend op.
‘Napoleon weet wonderen te bewerken, hij bezielt zijn troepen als van ouds, hij is
hun afgod. De onwilligen, de nuchteren, de vijandigen, 't is alles hetzelfde, hij sleept
ze mee, waarheen hij wil. Frans ook, die jongen, hij uit zich, aan het slot van zijn
brief, als een geboren soldaat. Je moet morgen maar eens naar tante Marrigje gaan
en den brief zelve lezen, Marie. Hij liet je ook hartelijk groeten, zijn kleine
speelkameraad....’
Marie kleurde en sloeg de oogen neder. Zij zeide hier niets op. Vader en dochter
verlieten nu de stille, vertrouwelijke tuinkamer, waar zij door ligging en afsluiting
vrij voor alle spionnage hadden kunnen spreken, en begaven zich naar het eetvertrek.
Tom, de huisknecht, wachtte hen daar statig af. Het ‘souper’, zeer eenvoudig, bestond
uit niets anders dan brood, kaas en nog een schaaltje Betuwsche vruchten. Tom
schonk zijn meester
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en diens dochter een glas wijn, vroeg of er nog iets van mijnheers orders was, en
verdween, na ontkenning, met geruischloozen tred. Het was een al oud man, die jaren
in de familie diende. Toch uitten vader noch dochter een ondoordacht woord in zijn
bijzijn. Vrees voor spionnen, algemeen wantrouwen deed de voorzichtigheid tot het
uiterste drijven in die dagen1).
Het was een stille maaltijd. De heer van Haesteren Tenninck las onderwijl eenige
stukken en brieven, die zijn knecht hem had toegereikt. Marie dronk haar glas leeg
en verkruimelde haar brood, in gedachten verzonken.
‘Ga naar bed, vrouwtje, het is al over tienen’, zei haar vader op eens.
‘Ja, ja, goeden nacht, papa.’ Hij kuste haar op het voorhoofd en liet zijn hand
nogmaals vriendelijk over haar hoofdje glijden, alsof zij nog een klein meisje was,
dat zich ergens aan bezeerd had. Marie kreeg tranen in de oogen en verliet haastig
de kamer.
Voor zij zich ter ruste begaf, bleef zij een poos voor het geopend venster staan
turen in den donkeren tuin, waar alles zweeg, behalve de ijverige krekeltjes. De nacht
zag haar aan met groote stille oogen, de zomerwind zuchtte droevig in het
geheimzinnig duister, alsof onzichtbare wezens in zich zelf fluisterden, over een
groote, onbegrepen smart. De duisternis zelve scheen een hooge, hooge muur, die
Marie beangstigde, die haar van alle zijden omgaf, als een gevangenis, als een diep,
zwijgend graf....
‘O God, wanneer zult Gij Uw: “Tot hiertoe en niet verder” uitspreken?’ bad zij,
de oogen naar den half versluierden sterrenhemel opgeslagen.
Voor zich zag zij den eindeloos langen weg, tusschen

1) ‘In den burgerlijken omgang was niemand volkomen veilig, verhaalt een tijdgenoot. Fransche
spionnen waarden rond onder allerlei gedaanten. Gemeenzame gesprekken werden
afgeluisterd. Het gebruik van een dubbelzinnig woord werd ras ten kwade uitgelegd. Op
openbare plaatsen meende men aan het oog der aanwezigen te kunnen zien, of zij
Franschgezind waren of niet. De gelaatstrekken der lezers van nieuwstijdingen werden
waargenomen, om de inwendige gedachten te raden.’
Dr. Theod. Jorissen, Historische Bladen p. 412.
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Parijs en Moskou, met zijn voorttrekkende scharen. Dat meer dan een half millioen
menschen voortgezweept naar een onbekend doel, over Rusland's groote vlakten,
waarvan zij zich maar een zeer vage voorstelling kon maken. Daar gingen zij... de
linietroepen en de ruiterij, de huzaren en de lansiers, de kurassiers en de pontonniers,
allen te voet of te paard, met slaande trom en vliegende vaandels. De muziek
schetterde onder het marcheeren. Aan het hoofd reed de keizer, met zijn schitterende
staf... Zoo droomde zij op haast kinderlijke wijze. Dat verwoeste steden, dorpen,
hoog in vlammen, bloedige veldslagen, dat honderden verminkte lijken dien weg
zouden teekenen, dat de trommen zouden zwijgen en de vaandels scheuren, dat wat
onder den zomerhemel was begonnen, in ijs en sneeuw zou verstarren en verstikken,
dat alles kon zij niet vermoeden. De oorlog was voor Marie een woord met een klank
van leed en zorg er in, van zijn afschuwelijkheden had zij eigenlijk geen begrip.
Napoleon zou ook ditmaal overwinnen; de met zooveel lauweren gekroonde een stuk
te meer aan zijn reusachtig rijk toevoegen. De Russen waren zeer bevreesd voor hem;
dit werd algemeen verteld... Maar, neef Frans was soldaat, en haast blijde nu, dat hij
den ‘triomftocht’ medemaakte, dit bedroefde haar. Tante Marrigje zou er vreeselijk
onder lijden, oom niet minder. Op eens bedacht zij zich. Er zou toch wel gevochten
worden, eer het keizerlijk leger Moskou zegevierend binnenrukte; en de echo's van
het kanongedonder zouden niet tot hier doordringen, het was alles zoo heel ver weg.
Ach, hij, om wien zij leed droeg, was hier, zoo heel dicht bij haar geweest, haar
speelnoot, vertrouweling, haar ‘broeder’. O, als hij eens getroffen werd door een van
die moorddadige kogels... Haar hart kromp samen. En zij kon niets voor hem zijn,
niets voor hem doen... vreemde handen zouden hem verplegen, misschien de oogen
toedrukken...
Marie kreunde. ‘Sr! Sr!’ slepen de krekels duizend kleine messen, die haar schenen
te doorboren. Haastig sloot zij het venster, tastte naar haar bijbel en sloeg dien open
op goed geluk. Hare van tranen schemerende oogen
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vielen op de woorden: ‘En sommigen van hen wilden hem grijpen maar niemand
sloeg de handen aan hem’1). Was dit een antwoord op haar sidderend vragen? Marie
sloot het boek en knielde neder voor haar ledikant; daar bad zij lang en innig.
Deemoedig smeekte zij om kracht tot het dragen van al wat hen, die zij liefhad en
haarzelve zou worden opgelegd; om berusting... Gesterkt stond zij op, ontkleedde
zich snel, zoo stil mogelijk, opdat haar vader niet zou hooren, dat zij zich nog niet
ter ruste had begeven, en gleed tusschen het reine, koele linnen, blank als zij zelve.
Het was haar of vaders hand zich weer troostend op haar hoofd legde. Zij snikte nog
een paar malen, half in sluimer, half in droomen, die de beelden van het heden
uitwischten, haar naar het paradijs harer kinderjaren terugvoerden.

III.
De koets van den heer van Haesteren Tenninck, van ‘Rustoord’, hield stil voor het
huis van zijn oudsten broeder, een huis met hooge, hardsteenen stoep, op de
Heerengracht. Alleen Marie steeg uit, haar vader reed door, terwijl hij haar even
vriendelijk uit het portier toewuifde. Op Marie's vraag of oom en tante thuis waren,
zei de oude meid, die haar had opengedaan:
‘Ja, juffer, voor ù wel. Mijnheer en mevrouw zijn op de zaal; juffer weet den weg’,
schertste zij. ‘Wat wordt juffer groot! Och, och, en te denken dat ik je nog heb leeren
loopen...’ verbaasde zij zich hoofdschuddend.
‘Ja, maar dat is ook al een heel tijdje geleden, Albertje’, knikte Marie vriendelijk
tegen het Drentsche oudje, dat haar dialect in de Hollandsche stad zoo trouw had
bewaard, als de eerlijke aanhankelijkheid, waarmede zij sinds een menschenleeftijd
in de familie diende.
‘Juffer komt echt van pas’, ging Albertje nu fluisterend voort, ‘met al die narigheid
tegenwoordig doet het goed weer eens een jong gezicht te zien. 't Is toch zoo

1) Ev. v. Joh. 7, vers 44.
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akelig stil, sinds juffer weg is, en de jonge heer naar dat verre land, waar we nou
zooveul als oorlog mee hebben. Is 't waar, juffer, dat daar nog Kannibaalsche
Kozakken leven?’
‘Kannibaalsche kozakken! Albertje, hoe kom je er aan? Wel neen, er zijn geen
kannibalen in Rusland, menscheneters bedoel je immers? Zoo erg is het daar gelukkig
niet, 't is buitendien al verschrikkelijk genoeg.’
‘Ja, elken dag denk ik: Nou zal er wel weer tijding komen van onzen jongen heer,
hij is al zoo verbaasd lang weg, maar mis hoor. Twee brieven hebben we gehad en
anders niemendal. En och, mevrouw verkwijnt als sneeuw voor de zon, en mijnheer
kijkt zoo ernstig; we gaan er allemaal gebukt onder. Je hoort dan ook effetief niks.
Hoe kan een veldtocht zoo lang duren? Ik haal me van alles in m'n ouwe hoofd.’
‘Laat ons denken: Geen tijding, goede tijding’, zei Marie met een stem, waaraan
zij tevergeefs eenige vastheid poogde te geven, knikte nog eens vertrouwelijk tegen
de praatzieke Albertje en stapte vlug de lange gang en de vier marmeren treden op,
die naar de zaal geleidden. Op haar kloppen kreeg zij geen antwoord, dus waagde
zij het even om een hoekje te kijken, in de meening dat tante Marrigje misschien in
slaap was gevallen op de sofa, waar zij gewoonlijk, om dezen tijd van den dag, met
een breiwerk was te vinden. Maar neen, de geheele zaal was ontredderd, en tante
stond bij een der diepe muurkasten, terwijl oom Frans op een kamertrap, heel in de
hoogte, haar een groote zilveren schaal aanreikte. Marie gleed binnen. Bij hare
begroeting keek tante, rood en warm in het gezicht, verschrikt op.
‘O, ben jij het maar, Marietje, dan is het niets. De zaak is... wij wilden volstrekt
niet gestoord worden, met jou is het wat anders, jij bent altijd welkom.’ Zij kuste
haar gewezen pleegdochter hartelijk, oom reikte haar de hand van zijn hooge stelling.
‘Dag, Marietje, goed, dat we je weer eens zien.’
‘Kan ik soms helpen?’ vroeg het meisje, een en al verbazing over den toestand,
waarin zich de zaal bevond.
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Op twee lange ‘plaktafels’ stond een massa zilver ordeloos door elkaar, hier en daar,
op tafeltjes en stoelen waren mede eenige voorwerpen van hetzelfde metaal neergezet.
De muurkast was bijna leeg, oom was juist aan de bovenste plank bezig. Marie had
al deze schatten natuurlijk jarenlang goed gekend.
‘Is U aan de schoonmaak?’ vroeg zij aarzelend, 't leek zoo gek, nu reeds, einde
September.
‘Ja, een schoonmaak voor goed’, antwoordde oom Frans met een sarcastisch
glimlachje. Tante zuchtte.
‘We moeten een zoogenaamd vrijwillige verkooping houden, kind, en als we het
nu niet doen, dan krijgen we er later veel minder voor, de tijden worden er niet beter
op, gebeuren moet het toch’, zei tante.
Marie, in haar vredig tehuis buiten, merkte weinig van den druk der tijden. Zij
keek zeer bekommerd.
‘Och, hoe akelig voor U! Wat zal u dat spijten.... Moet dat alles weg, oom, tante?
Maar 't is vreeselijk!’
‘Als men zijn eigen vleesch en bloed heeft moeten offeren, hangt men aan
wereldsche schatten niet meer. Goud en zilver zijn maar stof’ meende tante Marrigje
droevig. Zij zonk op een stoel neder en staarde met peinzende oogen naar het zilver,
dat haar vroeger wèl heel lief was geweest; schatten, uit haar ouderlijk huis en sinds
haar trouwdag bijeengegaard, zorgvuldig onderhouden, passend in haar deftige
huizinge, alleen bij hoog feestelijke gelegenheden gebruikt.
‘Wij hebben er lang over gedélibereerd,’ zei oom ‘als we toch moesten verkoopen,
was het nog beter dit zilver dan ons huis; wie weet of het daartoe ook niet komen
zal.’
Marie sloeg de handen in elkaar. ‘Maar, oom!’
Hij klom met den laatsten zwaren schotel behoedzaam de treden der trap af. ‘Waar
het heen moet, weet God alleen’, zuchtte hij.
‘Och, daar staat mijn zilver speelgoed ook’, zei Marie, en wierp een weemoedigen
blik op het popperig ameublement: miniatuur tafels en stoelen en banken, theestoofjes
en kandelaartjes. Een schommeltje met een figuurtje op de
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ketting... Zij had er zoo vaak mee gespeeld, in deze zelfde zaal, nu jaren geleden.
Daar zag zij ook de zilveren trommeltjes, waaruit zij koekjes kreeg, als zij ‘zoet’ was
geweest. Van het een dwaalden hare oogen naar het ander: Kostbare schalen, borden,
bekers, kroezen, ook de kroezen, waaruit Frans en zij des morgens hunne melk
dronken; mooi bewerkte suikermandjes en gebakschalen, de zware kandelabres,
waarin zij als klein meisje voorzichtig de kaarsen mocht steken; vele ‘stellen’ lepels
en vorken, zelfs tante's breitobbetje en het zilveren bordje, waarin Marie een deuk
had gemaakt, toen zij, als kind, het eens driftig op den grond had gegooid... Ooms
groote inktkoker, tantes gouden snuifdoosje... het stond daar alles zoo vreemd bijeen.
‘Moet dat allemaal verkocht?’ riep Marie nog eens en keek verwezen om zich
heen.
‘Natuurlijk; wij worden uitgeperst als citroenen, kind. Alles, onze zonen, ons geld,
onze welvaart, ons heele land is immers in de hand van een geweldenaar, dien ze,
God beter 't, verleden jaar hier hebben ingehaald en toegejuicht als...’ oom zocht
naar een uitdrukking met een nijdig gezicht, ‘...als onzen Weldoener! Waarachtig,
zijn weldaden zijn niet op te tellen, zoo talrijk zijn ze’, ging hij voort. ‘In het laatste
halfjaar ruim zeventienduizend man geprest voor den krijg, gezwegen nog van al de
honderden, die al in dienst waren. Nu weer wordt de volle lichting van verleden jaar
opgeroepen... Dat is onze belasting in bloed, de ergste! Dan komen de andere; heel
het vervloekte Fransche belastingstelsel, belasting op alles en nog wat. Het verbaast
me, dat ze niet een middel vinden, om de lucht, die we inademen, te belasten.’
‘Voor ons zilver zullen we voortaan niets meer behoeven op te brengen’, liet tante
Marrigje zich hooren.
‘O, 't zal eindelijk wel worden: Pluk veeren van een kale kip!’ woedde oom, ‘zoo
ver zal het komen, Marietje. Arm, doodarm wordt ons trotsche Amsterdam, ons rijke
Holland. Fransche windbuilen spelen mooi weer van onze zuur verdiende penningen.
En alles gaat te niet, handel,
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fabrieken, alles, alles. Met smokkelhandel behelpen we ons op een zee, die Engeland
houdt gesloten voor alle eerlijke lui. De zee, waar vroeger de Statenvlag heerschte...
Vraag je naar de oorzaak? 't Is de oorlog, de eeuwige oorlog, die alles op het spel
doet zetten, die ook mijn lieven jongen heeft weggesleept, God weet waarheen...’
Met groote stappen liep oom het vertrek op en neer; de forsche man balde zijn vuisten
in machtelooze smart.
‘Papa zegt’, waagde Marie als troost, ‘dat nu het herfst wordt, er spoedig vrede
zal moeten komen’; zij had tranen in de oogen, hare stem klonk zacht en heesch.
Oom bleef staan. ‘Ik zeg niet, dat dit onmogelijk is, maar het lijkt me verre van
waarschijnlijk. Allerlei geruchten doen de ronde, iets zekers weet niemand, men
gelooft wat men hoopt, Marietje. Intusschen verergert de toestand bij den dag, alle
zaken staan stil; noem mij iets waar men tegenwoordig wel bij vaart...’
‘De bietsuiker...’ glimlachte zij flauwtjes.
‘Met erwtenkoffie’, vulde tante aan, ‘allemaal surrogaten. Och neen, Marie, er
valt niet veel goeds aan te halen van dezen tijd. God laat Zijn hand zwaar op ons
rusten, Hij alleen weet waarom wij zoo vreeselijk moeten lijden. Ik voor mij wil me
alles ontzeggen. Wat geef ik om specerijen, om een lekkeren mond? Maar dat zelfs
het graan vervalscht wordt, door menschen zonder eer en geweten, zoodat het brood,
ons beste voedsel, niet meer te vertrouwen is; dat er zooveel geleden wordt, om je
heen en in je eigen hart, dat is het, waarin ik, de Heer vergeve het mij, moeilijk kan
berusten. Wat moet dat van den winter worden, als alles zoo duur is en slecht of heel
niet te krijgen?’ zij zweeg en wischte zich de oogen.
Marie trad op haar toe en legde troostend den arm om hare schouders. ‘Lieve tante
Marrigje, zorg niet voor den dag van morgen, de winter is nog ver. U is nu overstuur.
Wat heeft u zich ook vermoeid met al dat zilver uit de kasten te krijgen, u en oom
beiden. Ik was u gaarne komen helpen.’
‘Och, Marietje, neen, dat is het niet alleen. Van
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morgen kreeg ik een brief, die mij erg veel leed deed. Mijn beste vriendin, mevrouw
Ranbecke en hare zuster, moeten met naaien den kost gaan verdienen. Zij vroegen
mij of ik werk voor haar had, of ik haar kon aanbevelen... denk eens aan, je kent ze,
die deftige mevrouw Ranbeckevan Deursem!’
‘Maar hoe is dat mogelijk?’ riep Marie.
‘Alles is mogelijk tegenwoordig’, zei oom grimmig, ‘als de buitenlandsche effecten
geen rente meer betalen en de binnenlandsche een derde, als je fabrieken stilstaan,
als de voorheen beste huurders je in den steek laten...’
‘Maar mevrouw Ranbecke was zoo heel rijk’, herinnerde zich Marie, met een
verbijsterd gezichtje. ‘O, ik was altijd bang, dat ik er iets heel kostbaars omver zou
stooten, als u mij ten bezoek meenam, tante; het stond er vol met de prachtigste
dingen.’
‘Alles al lang verkocht, haar huis ook. Mevrouw woont nu met hare zuster op een
klein bovenverdiepinkje, en zal blij zijn als zij de japonnen van rijke
smokkelaarsvrouwen mag naaien, en dat op haar ouden dag! Hare zuster wil borduren,
fijn breiwerk kunnen ze ook doen; het snijdt me door de ziel; kon ik ze maar helpen,
maar ze zijn te trotsch om iets aan te nemen’, zuchtte tante.
‘Toch flink, dat zij het zoo aanpakken’, bewonderde Marie, ‘ik zal er met papa
over spreken, als ik een nieuw japonnetje moet hebben...’
‘Zij zullen er geen droog brood mee verdienen’, meende tante.
‘Dat kan je nog niet weten’, zei oom sarcastisch. ‘Veel nieuwbakken mevrouwen
zullen het een eer vinden te kunnen zeggen: Mevrouw Ranbecke-van Deursem is
mijn naaister; je weet, die rijke dame, die vroeger op de Keizersgracht bij de Leidsche
straat woonde; ja, een mensch weet niet waar hij toe kan vervallen; een echte
aristocrate, maar ze naait keurig!’
‘Prettig, als er zoo over je gepraat wordt’, zeide zijn vrouw.
‘Maar, kind, laat ons niet zoo bij de pakken neerzitten,
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daar wordt de zaak niet beter door.’ Zij stond op. ‘Help mij even met de lijst van het
zilver. Oom heeft die al bijna klaar, maar hij moet aanstonds uit; nog de laatste
stukken moeten ingeschreven, die we daar links en rechts hebben neergezet, en dan
kunnen wij alles nog eens natellen en vergelijken.’
‘Ga jij maar met Marie naar de binnenkamer, ik kan het wel alleen af, zooveel tijd
heb ik nog wel’, vond oom, maar tante Marrigje bleef met haar nichtje tot alles
behoorlijk was opgeschreven en geteld. Toen wierp zij een laatsten droeven blik op
de zwaar beladen tafels, waar alles blonk en glansde in het zachte Septemberlicht.
Elk ding had zijn geschiedenis, van jaren levens vertelden zij. Mevrouw van Haesteren
Tenninck keerde zich zwijgend af, sloot de leege kasten, alsof hare schatten er zich
nog in bevonden en verliet de zaal. Zij wist het, zij zou niets van deze kostbaarheden
ooit terug zien, al bleven zij nog een paar dagen in hare woning, zij had er nu afscheid
van genomen voor goed. Wat zij blijde had overgenomen, als lang bewaarde
erfstukken, wat zij had gekregen bij feestelijke gelegenheden, waar zij als jonge
vrouw zoo trotsch op was geweest en had gehoopt het haren kinderen na te laten,
waaraan zoovele lieve herinneringen verbonden waren, het ging alles van haar. Met
elk stuk, dat nu haar huis moest verlaten, scheen iets af te brokkelen van haar lang,
geëerd bestaan als rijke patriciërsvrouw. Geloovige christinne, die zij was, streed zij
een zwaren strijd, om het gevoel van haat te onderdrukken, tegen den vreemden
overweldiger, die haar al dit leed en nog zooveel dieper smart berokkende.
Marie volgde hare tante, nauwlijks minder bedroefd dan zij, eveneens zwijgend,
naar de binnenkamer; een van die sombere vertrekken in de oude Amsterdamsche
huizen, die van een binnenplaatsje met blanke marmersteenen, hun licht ontleenen.
Het viel de oude dame niet in, naar de groote suite, vóór aan de gracht, of in een der
vroolijke bovenvertrekken te gaan; nu zij niet op de zaal, waar zij altijd huisde, kon
blijven, toog zij naar de binnenkamer, dat was zoo haar gewoonte. De vrouwen
gingen er bij het
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opgeschoven raam zitten. Er stonden een paar bloempotten op de plaats, wier planten
een kwijnend bestaan voortsleepten, te midden der vier witte muren, waar licht noch
lucht in voldoende mate binnenviel, en vooral gebrek aan zon heerschte. Tante nam
haar breiwerk. Marie luisterde naar de vage geruchten, die van buiten, van een
zijstraat, tot hier doordrongen; toen nam ook zij een klein handwerk, dat zij in haar
‘reticule’ had meegebracht. Er zeeg een stille gelatenheid in haar hart. Van dat zilver
was smartelijk en ook heel naar van die oude mevrouw Ranbecke, maar och, hoeveel
erger dingen moest men niet dragen. Zij dacht aan den jongen erfgenaam des huizes,
ver weg, in mogelijk hopeloozen strijd verwikkeld; och, hoe de arme moeder
tegenover haar hem miste dag en nacht. Wanneer zou hij terugkomen?
De wrevel, het leed om de zonen des lands, reeds zoo lang geleden uitgetrokken
naar Ruslands vlakten, begon langzaam aan bij Europa's volken plaats te maken voor
vrees en angst; een angst, die nog geen gestalte, een vrees, die nog geen vasten vorm
aannam, die men alleen met de oogen durfde verraden; en daarnaast een opkomende
twijfel aan de onverwinlijkheid, de duurzaamheid der macht, die wel
alomtegenwoordig maar niet onsterfelijk zou kunnen blijken... Dan klopten de
bezwaarde harten een oogenblik met stormachtige haast, een bijna waanzinnige hoop
laaide op, tegen beter weten in. Ook de grootste tiran moest eindelijk vallen in de
hand Gods. Wanneer? Wanneer? Het antwoord bleef uit... Moedeloos sleepten de
volken hun juk verder, trager dan te voren.
Toch, als vreemde vogelen, die het daglicht aankondigen, waarvan aan den grauwen
horizont nog geen glimp valt te bespeuren, durfden in Holland twee dichters, Helmers
en Bilderdijk, in profetischen geest reeds toen van komende bevrijding gewagen.
Eertijds hadden beiden den bedwinger der revolutie, Europa's vorst der vorsten, in
gezwollen liederen bezongen; maar, toen niet de vrijheid uit haar graf herrees,
integendeel het revolutieros vertrapt was geworden door een oorlogshengst, die op
zijn beurt
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in woeste vaart door Europa's beemden holde, toen was een andere geest vaardig
geworden over beide poëten. Helmers dichtte zijn ‘Hollandsche Natie’1).
Bilderdijk zong, met zijn zienersblik de toekomst doorborend:
‘....Doch de dampen
Dezer rampen,
Doch de nevels dezer nacht,
Zullen breken
Bij 't ontsteken
Van een dag, waarop zij wacht....
....Ja, zij zullen
Zich vervullen
Deze tijden van geluk!
Deez ellenden
Gaan volenden,
En, verpletterd wordt het juk.
Holland leeft weer,
Holland streeft weer
Met zijn afgelegde vlag,
Door de boorden
Van het Noorden,
Naar den ongeboren dag.
Holland groeit weer!
Holland bloeit weer!
Hollands naam is weer hersteld!
Holland, uit zijn stof verrezen,
Zal op nieuw ons Holland wezen,
Stervend heb ik 't u gemeld!’
Niettegenstaande de hatelijke censuur, ruischten de zangen der beide dichters, als
gevleugelde boden, in de stille binnenkamers van hooge en nederige huizen. Wie
kan zeggen hoeveel arme zielen door hen gesteund en gesterkt zijn geworden, in die
tijden van onuitgesproken leed!
Ook Marie van Haesteren Tenninck had de boven aan-

1) ‘Eerst door de censuur sterk besnoeid, na 1813 onverminkt uitgegeven.’
Uit de Gedenkschriften van een voornaam Ned. Beambte.
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gehaalde strophen zachtjes bij zich zelve herhaald, terwijl zij zwijgend tegenover
tante Marrigje zat. Marie was nog zoo kinderlijk, haar jeugd nam gretig elk
troostwoord op en klemde er zich aan vast. Zelfs het bleeke, in den laatsten tijd zoo
sterk verouderde gezicht der grijze vrouw tegenover haar, vermocht haar niet geheel
ter neer te drukken. Alles zou eindelijk weer terecht komen. Of Napoleon zegevierde,
of hij de nederlaag leed - en wie kon zich dit laatste ook maar voorstellen?1) - aan
den veldtocht naar Rusland bracht elke dag het einde nader en dan zou Frans
terugkeeren. Zijn lach, zijn stem, zijn stap zou weder klinken door het nu zoo holle,
leege huis. Hij zou zijn moeder weer doen opleven en van oom, den kalmen,
vergenoegden man maken, zooals zij hem vroeger had gekend, en.... Marie werkte
vlijtiger, hare wangen bloosden.... hij zou ook tot haar komen, op ‘Rustoord’. Wat
zouden zij elkaar veel te vertellen hebben! Och, er zou geen einde zijn aan de weelde
van dat wederzien! Allengs liet Marie haar handwerk zinken en verzonk in zoete
droomerij. Hier, in haar oud tehuis, zoo vertrouwelijk bij haar pleegmoeder gezeten,
verdween het heden uit haar geest. Zij zag zich zelve weer, kind nog en onbezorgd,
lid van het gezin, waar men haar als dochter liefhad, te inniger nog, na den dood der
kleine Agnes, iets ouder dan zij, die haar speelgenootje was geweest in prille jeugd.
Een zoon en dochter reeds half volwassen, toen zij in huis kwam, hadden Marietje
als speelpopje verwend en vertroeteld, wel eens tegen den zin der strenge tante
Marrigje. Die twee hadden het ouderlijk huis reeds lang geleden verlaten, waren
getrouwd. Maar Frans, slechts een jaar of wat ouder dan Marie, hij was met haar
opgegroeid. Hier, in deze kamer - waar geen blind paard schade kon doen, zooals

1) ‘Il est facile de condamner après l'événement une entreprise, qui, si elle eut réussi, auroit été
portée jusqu'aux nues. La plupart disent maintenant qu'ils ont prévu et même annoncé d'avance
la catastrophe. Je ne me souviens pourtant pas d'avoir entendu dans le temps proférer une
seule crainte de cette nature’.
Mémoires de Général D. van Hogendorp.
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oom zeide - hier hadden zij met elkaar allerlei wilde spellen gespeeld. Daar in dien
donkeren hoek, waar een groote kast stond, had het betooverd kasteel gestaan, bewaakt
door een vurigen draak, den trouwen huishond. Marie was de jonkvrouw, die hij er
hield opgesloten. Op eens was dan Frans komen opdagen, om de gevangen schoone
te verlossen; woest sprong hij te voorschijn, een lans, zijns vaders stok, zwaaiend
tegen den draak. Pluto, die van dien uitval niets begreep, had geweldig geblaft, den
stok willen pakken, zoodat in het heetst van het gevecht, ridder en draak over den
grond waren getuimeld. Maar de ridder overwon en opende het betooverd kasteel,
waarna de zwaar gesluierde jonkvrouw, haast stikkend onder de shawl van tante
Marrigje, gered kon worden.... Hier had Marietje de geheimen der kookkunst leeren
kennen, op haar eigen fornuisje, met houtskool gevoed. Zij had eigenaardig bruine
gebakjes, klonterige rijst en slappe flensen na veel moeite, met hoogroode wangen
en schitterende oogen ter tafel gebracht; welke heerlijkheden, zooals Frans
grootmoedig verklaarde, met sterke tanden, veel suiker en boter best te verorberen
waren. Deze twijfelachtige lof had Marie tot tranen geroerd. Maar oom en tante
hadden een beetje moeten lachen om hare gerechten, en tante had aangeboden het
vlijtig pleegdochtertje van alles te wijzen. Vooral de edele kookkunst moest goed
geleerd worden....
O, wat al herinneringen bestormden het stille meisje. Gemeenschappelijk leed,
samen met Frans gedragen; welverdiende straf, waarbij zij elkaar hadden getroost;
moeilijke lessen, samen geleerd. Samen op bezoek bij papa, op ‘Rustoord’, waar
Hermine dan ook was te vinden. Hermine, die altijd voor zeer ‘wilde spellen’ was
geweest, tot groot genoegen van Frans. Dan kon kleine, dikke Marie niet steeds
evengoed mee, en werd zij geplaagd door het woeste tweetal, tot Frans, goedhartig,
haar op eens bijviel, hij kon ‘zijn kleine zus’ niet zien schreien. Hermine was dan
alleen verder gevlogen, als een hollend paard, tot zij verveeld terugkeerde en hen
uitschold voor al wat leelijk
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was. De oude huishoudster kwam soms aan het gekibbel een eind maken en nam de
drie kinderen mede naar hare kamer, waar het naar lavendel rook, en oude verlakte
Japansche doozen geheime schatten bevatten, die de juffrouw behoedzaam voor den
dag haalde. Die zaakjes op zich zelf zouden gauw hebben verveeld, maar de oude
wist bij elk stuk een geschiedenis. Met andere oogen dan tevoren keken de kinderen
naar het bloedkoralensnoer, nu zij hoorden, dat die kralen op den bodem der zee
werden gevonden en hoe zij werden opgehaald door duikers en daarna bewerkt. Dit
snoer was door een Italiaansch visscher aan zijn bruid gegeven, maar den dag, waarop
zij het voor 't eerst droeg, was zij gestorven, misschien vermoord; de kinderen
griezelden. Toen had de visscher het snoer verkocht aan den vader der juffrouw, die
scheepskapitein was geweest. Ook kwamen er vreemd glinsterende schelpgordels
voor den dag, die wilden hadden gebezigd als sieraad op het naakte lijf; en Japansche
kopjes, die aan een echte prinses hadden toebehoord, een prinsesje met vreemde,
eenigszins scheeve oogjes en zwart haar, in welk haar sierlijk opgestoken, zij lange
spelden droeg, met prachtige knoppen en breede kammen. Zulke spelden en kammen
liet de juffrouw ook zien en eindelijk het portret van de prinses en dat van haar
broeder. De prins had een stuursch gelaat en een dolk in den gordel, waarmede hij
zich, van verraad beschuldigd, den buik had opengereten, als een braaf Japansch
edelman. Ha, dat vooral had Frans prachtig gevonden, maar de meisjes hadden
gehuiverd.... Onder zulke en dergelijke verhalen waren de uren omgevlogen. In de
vreedzaamste stemming keerden de kinderen naar beneden. Den avond sleten zij bij
papa, in den tuin of op zijn studeerkamer, al naar het weder het veroorloofde.... Marie
zuchtte. Hier en thuis, zij kon zich het verleden niet voorstellen zonder Frans. Het
was wèl naar, dat hij zoo ver weg was, het duurde wèl lang, eer hij terugkeerde....
Tante Marrigje werd opmerkzaam; voortspinnend aan eigen droeve gedachten,
had zij Marie bijna vergeten.
‘Waar denk je aan, lieve kind?’
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‘Och, aan... aan allerlei van vroeger, tante’, zei Marie, ‘Wat was het leven vroeger
toch heerlijk, zoo gezellig, zoo zorgeloos. Wat hebben Frans en ik hier altijd prettig
gespeeld, toen wij kinderen waren.... Ons eerste groote verdriet is geweest, toen ik
naar de kostschool ging, dat was ook vreeselijk, zoo van u allen af. Maar het wende
gauw op school, onder al de meisjes. Hermine was er ook, dat nam zooveel van het
vreemde weg, en ik kreeg er vriendinnen.... Och, weet u 't nog? Ik had gezegd dat
ik als een groote dame zou terugkomen; wat lachte Frans mij uit, toen ik dezelfde
kleine dikkert bleef. Maar als hij nu terugkomt, tante, dan vindt hij mij geheel
veranderd. O, ik wed dat hij me niet meer zal kennen.’
‘Wanneer zal dat zijn?’ sprak tante bekommerd, ‘zij, die gelooven, haasten niet;
maar 't duurt wel heel lang. Na dien brief uit Wilna hebben we niets meer gehoord.
Ik vergelijk zijn schrijven uit Dresden en dit laatste wel eens met elkaar, en dan lijkt
het mij of hij minder opgeruimd schrijft. Hij zinspeelt er immers op, dat de geest
onder de troepen niet te roemen viel; dat er zooveel overmoed, ja brooddronkenheid,
vooral bij de Italiaansche en Duitsche corpsen voorkwam; dat menigeen, door
heimwee gekweld, onverschillig werd, dat de lange dagen zoo heet konden zijn....’
‘Lees mij zijn brief uit Wilna nog eens voor, tantetje?’ vleide Marie.
‘Och ja, kind, maar het brengt ons niet verder. Vreemd toch, dat de Russen hen
niet aan de grenzen hebben afgeweerd....’ Tante schommelde in haar werkmandje,
en haalde uit een doosje een blijkbaar veelgelezen brief te voorschijn. ‘Het begin zal
ik maar overslaan, daar.... hier is het.... neen.... ja, dit wil ik je dan nog eens
voorlezen.... Een onmetelijk land schijnt voor ons te liggen, een ontwaakte wereld,
die wij haast zonder slag of stoot zijn binnengetrokken. Het is hier alles even
wonderlijk. De huizen in de dorpen, die wij doortrekken, zijn meest verlaten;
beangstigend stil is het overal. Zij zijn van leem - ellendige hutten - of van hout. Het
is
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niets vreemds, als zoo'n dorp in weinig uren verbrandt; men moet er erg voorzichtig
zijn met vuur en licht. Wij slapen op stroo en één vonk kan kwaad stichten. Bedden
schijnen een groote weelde te zijn in deze streken1). Wilna is gelukkig van steen
opgetrokken. De keizer wil van deze stad met groote magazijnen een soort van station
maken, hoor ik. Een landgenoot van ons, graaf Dirk van Hogendorp, is hier tot
Gouverneur-Generaal van Oost-Pruisen benoemd. Wij hooren van allerlei, maar het
rechte van een en ander weten we niet. Toen wij den Njemen overgingen, was er
gecommandeerd, dat elk corps voor twintig dagen levensmiddelen bij zich moest
hebben en elk soldaat moest zooveel dragen, dat hij voor veertien dagen proviand
had. Het marcheeren met zware lasten viel echter niet mee, onder een gloeiende
Junizon. Vele soldaten stoorden zich al gauw niet meer aan deze bevelen en smeten
den boel eenvoudig weg. Zij hoopten op den boer te leven, maar waar zitten de
boeren? In de leege leemhutten is haast niets eetbaars te vinden. Wel gingen er groote
proviandwagens mee, door ossen getrokken, maar die kwamen te langzaam vooruit
op den zandgrond, zij raakten zoo ver achter, dat men er niet op rekenen kon; heele
escadrons moesten terug, om te fourageeren. Groote dennenwouden moesten vaak
omgetrokken, ik vermoed dat daar veel menschen en vee verscholen zitten. Er floot
wel eens een verdwaalde kogel uit zoo'n bosch, maar erg gevaarlijk was dit niet.
Konden we maar eens aan den slag gaan, doch op den heelen weg tot hiertoe kregen
we haast geen vijand te zien, een paar kozakken nu en dan....’
‘Zouden de Russen zoo bang voor hen zijn of willen zij hen in een hinderlaag
lokken?’ peinsde tante.
‘Met zoo'n groot leger kan dat toch niet’, meende Marie, weinig bevroedend dat
juist de grootte van het leger zijn verderf zou zijn.
Mevrouw van Haesteren Tenninck tuurde een pooze voor zich uit, toen hervatte
zij haar lectuur. ‘...Onze

1) Mémoires de Gen. D. van Hogendorp.
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ergste vijand was de hitte; als het regende, waren we blij; doch dat gebeurde maar
zelden. De discipline leed geducht onder dit alles. Ik hoor, dat er nu al heel wat
achterblijvers zijn, en doode paarden bij honderden. UEd. begrijpt, als er voor de
menschen weinig zorg wordt gedragen, ziet het er voor de beesten nog slimmer uit.
Op onrijp koorn en dakstroo kunnen de dieren niet leven. Evenwel, maakt UEd. niet
ongerust, lieve ouders, ik ben sterk en gezond. Wij, van de garde, zijn er beter aan
toe dan de meesten, arme drommels! Het slapen op stroo, zelfs onder den blooten
hemel, bekomt mij goed. Ik wou dat UEd. ons kon zien, als wij de wacht hebben in
die zoele nachten, dan liggen we op een heuvel van stroo en hooi en maken het ons
gezellig. De wachtvuren liggen van den wind af, onze paarden grazen in de nabijheid,
schildwachten zijn hier en daar uitgezet1). Wij hadden tot nog toe geen gebrek aan
fourage. Van 28 Juni af zijn we in Wilna en blijven er vooreerst, naar ik hoor. Ik
maak van een bijzondere gelegenheid gebruik, om UEd. deze te zenden. De voerman
van een terugkeerenden fouragewagen neemt den brief mee, naar Koningsbergen;
hij zal hem daar met een postgelegenheid aan UEd. verzenden. Ik heb den man, zijn
wagen, die gestolen was, kunnen terug bezorgen, en uit dankbaarheid wil hij dit voor
mij doen....’
‘Jammer, dat wij dien man niet beloonen kunnen’, zei tante, met vochtige oogen.
‘Waar bleef ik? O ja: Ik hoop dat UEd. deze letteren in gezondheid in handen krijgt’,
las zij verder, ‘O, ik denk zooveel aan U allen. Ik zou duizend vragen willen doen,
maar ik weet, dat ik helaas geen antwoord kan krijgen. Wie weet, hoe gauw we van
hier opbreken, het is vandaag hier, morgen daar. Ik hoop dat UEd. dezen brief ook
aan mijn lieve, kleine Marie wilt laten lezen....’ Tante keek weer op en over haar bril
heen naar het stil luisterend meisje. ‘Dat gebeurt nog al eens, nietwaar? zeide zij
vriendelijk. Marie knikte, het hart te vol, om te spreken. ‘Groet haar duizendmaal

1) Naar een teekening van A. Adam, 3 Juli 1812.
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van mij’, las tante weer, ‘ik schrijf deze op het papier, dat zij mij medegaf. Wanneer
ik als generaal terug kom, zal zij den veldtocht naar Rusland nog zoo kwaad niet
vinden, maar als er geen erger gevechten komen dan tot dusverre, breng ik het niet
verder dan luitenant. Het was tot heden een vermoeiende lange reis, onder ietwat
buitengewone omstandigheden, in een ook buitengewoon groot gezelschap. De keizer
moet zeer in zijn schik zijn, dat het op Moskou losgaat; maar 't is nog een lange weg,
eer we daar zijn; en dan weer terug, als er vrede is gesloten, was het maar al zoo ver.
Moskou moet een pakhuis zijn van Oostersche schatten, een onmetelijk rijke stad,
en ook heilig in de oogen der Russen. Zullen zij ons daar ook maar zoo klakkeloos
binnen laten trekken, ik kan dat niet gelooven. Weest niet angstig, lieve vader en
moeder, als UEd. nu in langen, langen tijd niets van mij hoort, wij gaan al verder
weg, maar als UEd. deze ontvangt, zijn wij mogelijk al op den terugmarsch en
dichterbij dan UEd. denkt. God zij met UEd., met ons allen, Zijn wil geschiede. Groet
Cornelis en Anna en hun familie en alle lieve vrienden hartelijk van mij s.v.p.?
UEd. U zoo innig liefh. Zoon Frans.
‘Nu is deze brief alweer dertien weken oud,’ zei mevrouw van Haesteren Tenninck
ontroerd, haar schat zorgvuldig wegbergend in het doosje, dat zij weder in haar
werkmandje legde. ‘Och kind, en te denken, dat er misschien de heele winter over
heen zal gaan, eer wij weder iets hooren; want van dat op-weg-hierheen-zijn schrijft
hij maar, om ons te bemoedigen. Een Russische winter! Hadden zij het in Juni te
warm, wat zullen zij dan van de koude lijden op die open vlakten....’ De arme moeder
rilde, alsof iets van die koude haar zelve nu reeds in het gebeente drong.
‘Neen, tantelief, dan keeren ze als overwinnaars, met schatten beladen, in Russische
pelzen gewikkeld, terug!’ bemoedigde Marie, den angst, die ook haar doorhuiverde,
met kracht beheerschend.
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IV.
De thermometer wees zeven-en-twintig graden vorst. ‘Een infernale koude’, zeiden
de menschen uit die dagen. Klaagde men in West-Europa over den strengen winter,
hoe zag het er uit in het Oosten, op de groote Sarmatische vlakte! De besneeuwde
grond, hard en verstrakt, scheen daar wel voor eeuwig bevroren te zijn, alsof hij nooit
meer zou kunnen ontdooien, nooit meer eenig leven doorlaten. Hier en ginds waren
vreemde barsten, diepe zonderlinge scheuren en spleten ontstaan, in den bevroren
bodem; op andere plaatsen was veel los zand in beweging geraakt door den ijzigen
wind, het poeierde met fijne sneeuw vermengd door de lucht, viel overal neer, werd
weer opgejaagd en vormde kleine, ongelijke ribbels over de vlakte, als aan een
zeestrand; ook werd het tot miniatuurduinen bijeengeveegd, waarin de voet
verraderlijk wegzonk. Meestal dekte het sneeuwkleed als een effen wade den grond;
soms had het aanzienlijke hoogten doen ontstaan, waar de wind het had opgebezemd;
hoogten, die aan grafheuvels deden denken... Een maanlandschap, zooals phantastische
teekeningen dit afbeelden, leek de aschkleurige woestijn. Overdag stond de zon als
een groote, gouden vlek aan den staalblauwen hemel, wel licht maar geen warmte
uitstralend, een onbarmhartige helderheid in dit rijk van den dood. Grijswitte
wolkgevaarten, zwanger van sneeuw, slierden langs het diepe, sombergroene blauw,
in flarden gereten door den sterken wind, den Noordooster, die uit de ijszeeën aan
den Noordpool opdoemde, in felle meedoogenlooze geeselvaart. Als welgeordende
troepen, in zware massa, kwamen de wolken aanzetten, doch op een zeker punt door
hun onzichtbaren vijand aangegrepen, werden zij uit elkaar gedreven, in hulpeloos
kleine benden versplinterd. Wat hielp het of zij al voortijlden? De wind zat hen op
de hielen, haalde hen in en vergruizelde hen tot fragmentarische rafels en pluizen,
die hopeloos verdwaalden. De schat aan sneeuw, die zij met zich gevoerd hadden,
was onderweg verloren gegaan. Gaven opgeschrikte
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natuurmachten in de hooge luchten een spiegelbeeld, van wat diep beneden hen op
de aarde voorviel, in den beruchten winter van 1812?
Maar de lange nachten waren nog erger dan de korte dagen. Dan vroor het dat het
kraakte. Een beangstigend knetteren, als van een houtvuur op eenigen afstand, liep
af en toe door de stille ijslucht. Aan den zwartgroenen koepel flikkerden de sterren,
als waren ook zij tot ijskristallen gestold, die met vijandige bedoeling ijspuntjes, als
dolken zoo scherp, door de duisternis boorden. Zwart gaapten de bosschen, waar de
wind er de sneeuw had afgeborsteld, of leken vormlooze klompen, lage bergen,
grijswit uitstekend boven het grauwwitte land. Die hier omdwaalden, voelden zich
een ijsmantel om de leden geslagen, zonken neer in de sneeuw en verstijfden. De
ijspuntjes gloorden scherper, alsof zij door millioenen wreede oogen in de
geheimenissen staarden van den dood. Dan sloegen de wolken hun een sluier voor
het gelaat, droegen sneeuw aan, lieten miriaden kleine vlokken neerdwarrelen en
bereidden den rampzaligen een stil, rein graf. Het ging alles geluidloos, in een
ontzettend zwijgen. Er was niet geschreeuwd of gekreten, gevloekt of gebeden. De
koude beving, deed duizelen en neerzijgen, het verlamde bewustzijn ging over in
den slaap des doods. Een kerkhof voor duizenden werd de groote Russische vlakte
van Moskau tot Wilna. Maar men vierde feest in Wilna, op 2 December 1812, den kroningsdag van keizer
Napoleon. Volkomen onwetend van wat er voorviel daar buiten, in de eindelooze
woestijnen van sneeuw en ijs, spoedde een vroolijke schare zich naar de danszalen
in het paleis van den Gouverneur-Generaal, graaf Dirk van Hogendorp. Slede aan
slede hield stil voor de poorten der hooge woning. In kostbare pelzen gewikkeld
stapten de gasten uit, ontdeden zich van de warme vracht, die hen tot onherkenbaar
toe had vermomd. De plompe figuren ontpopten zich tot slanke cavaliers en elegante
dames, die elkaar bevallig de hand reikten, hoofsch glimlachten, onbezorgd schertsten,
zich koelte toe-
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wuifden, na den hartstochtelijken dans, in de oververwarmde zalen.
Rijk voorzien waren de buffetten; daar dampte de bouillon, vloeide de wijn bij
stroomen. Stapels geglaceerde vruchten, allerlei gebak werd er den gasten geboden.
Slechts twee mannen onder die allen wisten van Napoleons vreeselijken terugtocht.
Van den toestand, waarin het rampzalig overschot der ‘grande armée’ verkeerde,
konden zij zich echter geen voorstelling maken. Die twee waren de gastheer zelf en
de hertog van Bassano1). Hoe was een glimp der waarheid tot hen doorgedrongen?
Een Poolsch edelman, als boer verkleed, had onder duizend gevaren, ontkomend aan
duizend hindernissen, de Jobstijding gebracht aan den Gouverneur-Generaal.
Graaf Dirk van Hogendorp, hoe ook ontsteld, was te goed diplomaat en man van
de wereld, om zich ook maar een oogenblik te verraden. Het feest ter eere van den
keizer moest doorgaan, een paniek moest verhinderd worden. Als de opgewektste
gastheer ontving hij zijn gasten, met de wanhoop in het hart schertste en lachte hij.
Maatregelen, tot hulp aan de aankomende troepen, tot afweer der Kozakken, had hij
reeds weken vooruit getroffen. Voorzag hij de catastrophe toen reeds? In al haar
omvang, hij erkent het zelf, kon geen sterveling zich haar voorstellen. Den volgenden
dag liet hij zijn koets voorkomen en reed zijn keizer, bij wien hij was opontboden,
tegemoet.
O, de koude, de nijpende koude van die reis! Hoe diep ook in 't bont gestoken, de
koude drong hem door merg en been. Het escorte Jagers, dat hem vergezelde, had
het nog zwaarder te verantwoorden; de helft bleef ‘en route’. Hunne slecht beslagen
paarden gleden en vielen elk oogenblik op het ijs of den beijzelden grond, die gladder
bleek dan de dansvloer, waarop hunne ruiters den vorigen avond een wilde polka of
sleependen wals hadden uitgevoerd. Maar geduchter, erger dan de koude en het

1) Mémoires de Gen. D. van Hogendorp.
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versmelten van zijn escorte was voor graaf van Hogendorp het ontmoeten der eerste
overblijfsels van wat eens trotsche escadrons, glorievolle regimenten waren geweest.
Zelf schrijft hij in zijn Herinneringen: ‘Er was een verwarde dooreenmengeling van
alle wapenen, alle rangen, zonder orde, zonder onderscheid. Somber, zwijgend
schreden zij voort, niets uitend dan een zucht. Dikwijls waggelden zij, elkaar stootend,
duwend uit onmacht. Ik zag er velen plotseling achterover vallen. Eenigen richtten
zich weer met moeite op; maar de meesten bleven liggen, waar zij lagen en stierven
in stuiptrekkingen. Bijna allen hadden hunne wapens weggeworpen en waren met
lompen bedekt. Vooral het gebrek aan schoeisel was groot; dit veroorzaakte een
ondragelijk lijden. Men zag er de wonderlijkste kleeding; vrouwenmantels en duizend
verschillende lappen. De generaal werd niet meer ontzien dan de gemeene soldaat
of de tamboer; het hinderde hem, maar hij durfde er niets van zeggen; want men
kende tucht noch orde meer. Allen waren bezield door één belang, door één begeerte:
zoo spoedig mogelijk in Wilna te komen, het beloofde land, waar het hun aan niets
meer zou ontbreken.’
De Gouverneur-Generaal reed door twee brandende dorpen, waar een tallooze
menigte toch nog een onderkomen zocht tegen den nacht. Het hart saamgenepen van
smart, bereikte hij eindelijk het kasteel Bieniczka, waar zich de keizer bevond.
In een holle zaal, slechts verlicht door twee waskaarsen, liep Napoleon op en neer,
met korte, vaste schreden. Hij wachtte. De Caesar, die gewoon was geweest
duizelingwekkend snel te denken en te bevelen, die de wetten der natuur met
ijzersterken wil verkrachtte, op wiens wenk half Europa zich had gekromd; hij, de
bewierookte, de verafgode, voor wien het noodlot jarenlang zwijgend uit den weg
was gegaan, hij voelde zich plotseling teruggebracht in een toestand, waaraan de
heerscher over millioenen zich voor goed ontworsteld had gewaand, hij wist zich
afhankelijk, hij wachtte. Zoo had hij gewacht bij zijn intrede te Moskau op de Bojaren,
om hem te
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huldigen, de Russische edelen, die niet verschenen. Zoo had hij gewacht, hopeloos
hardnekkig, op een schrijven van Alexander, den beheerscher aller Russen, dat niet
kwam. Waarop wachtte hij nu? Wat ging er om in den geest van den vorst en veldheer,
die kroon en lauweren zich wellicht gelijkelijk zag ontglippen? Had het
vlammenschrift van het brandend Moskau hem zijn lot willen ontsluieren, was hij
moedwillig blind geweest voor dat ‘mene tekel’ aan den nachtelijken hemel? De slag
van Malo-Jaroslavetz had het daarna voor hem in bloed geschreven: ‘Tot hiertoe en
niet verder’. Niet door het Zuiden, over vruchtbare beemden, niet waar licht en
warmte de arme soldaten had kunnen koesteren, maar langs denzelfden weg, dien
zij gekomen waren, over het slagveld van Borodino met zijn onbegraven lijken, over
den met bloed gedrenkten weg, moesten de duizenden terug. Iedere stap werd een
foltering; iederen dag zonken er meer in de armen van den dood, in de klauwen van
den waanzin. Maar vooruit moest wat overbleef. Als wespen omzwermden hen de
Kozakken; sneeuw en ijs versperden hun den weg; wilde dieren wierpen zich op de
weerlooze zieken; gelukkig hij, die in gevangenschap geraakte, waar alle kracht tot
verdedigen ontbrak. Over bevroren rivieren met kruiend ijs, in doodskoude nachten,
worstelend met Russen en Kozakken, maar het meest met de elementen, gingen de
nog weerbaren voorwaarts, den dood in het hart. De oude, wereldberoemde dapperheid
herleefde bij het afslaan, soms zelfs terugslaan van den vijand. Zoo bereikten zij de
Beresina. ‘De naam van dezen stroom is het kort begrip geworden van de vreeselijkste
ellende, die een mensch in een oorlog treffen kan. Nog na tien jaren waren de sporen
dier ontzettende gebeurtenis zichtbaar. Tengevolge van het zinken van wagens,
paarden en menschen was bij Studianka een eiland ontstaan, dat den zwarten
Scytischen stroom in twee armen deelde, en een weinig lager aanschouwde men drie
moerassige heuvelen, door op elkaar gedreven menschenlijken gevormd! Er
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staken nog menschenbeenderen uit, doch deze waren dicht begroeid met.....
vergeetmijnietjes.’
Zag Napoleon bij zijn rusteloozen loop in de groote zaal van Bieniczka, de
tooneelen van dien terugtocht zich weer afspelen voor zijn geestesoog of was ook
hij, verstompt door het lijden, er slechts op bedacht te redden wat nog te redden viel,
zonder meer aan het verleden te offeren dan onvermijdelijk was? Wild vlamden de
blokken in het haardvuur, begeerig omlekten de vlammen hun prooi; sissend,
knetterend, uitschietend en terugwijkend, zich opkronkelend als in duldelooze pijn,
een regen van vonken opstrooiend in den schouw, zoo verteerde het hout, en de keizer
opmerkzaam geworden door het razen en woelen der vlammen, staakte het doelloos
op en neder gaan en bleef toeven voor het vuur. Hij tuurde gaarne naar het roodgouden
oplaaien in een open haard. Met de armen over de borst gekruist, bleef hij staan en
keerde zijn bleek gelaat naar den gloed, en wachtte....
Ook hij was veranderd. Een trek om den vastgesloten mond verried dat ziel en
lichaam beide waren aangetast. Ook hij droeg als de meesten, die uit den veldtocht
terugkeerden, de kiem van een lijden in zich, dat na korter of langer tijd ten grave
zou voeren.
Napoleon wachtte. Uit een aangrenzend vertrek drongen stemmen tot hem door;
hij hoorde lachen, geklikklak van sabels. Daar waren eenigen zijner generaals bijeen,
mannen met vorstelijke titels, hoogklinkend in Europa.... Waar waren de troepen,
die zij eertijds ter overwinning hadden geleid, onder zijn opperbevel? Een lijkwade
van sneeuw, een zerk van ijs dekte zijn dappere soldaten. De keizer zuchtte niet maar
fronsde het hooge voorhoofd. God! Hoe was dit alles toch mogelijk geweest? Was
hij, Napoleon, het, die hier stond in dit armzalig kasteel op Slavischen bodem, een
bodem, die hem onder de voeten brandde? Stil, hij moest zich beheerschen en
wachten....
Haastige voetstappen deden zich hooren. Langzaam, bestudeerd kalm, keerde de
keizer zich af van het vuur, toen zijn bezoeker binnentrad, de man, om wien hij had
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gezonden, die een reis achter den rug had, als een vreeselijke nachtmerrie, maar eigen
vermoeienis niet achtend, eerbiedig en trouw zijn meester tegemoet ging, het militair
saluut makend, als generaal tegenover zijn opperbevelhebber, graaf Dirk van
Hogendorp, Gouverneur-Generaal van Oost-Pruisen.
Alsof de oude energie in hem herleefde, stelde de keizer zijn vragen, kort, helder,
zakelijk. En van Hogendorp antwoordde der waarheid getrouw. De maatregelen ter
verdediging van Wilna, de uitgezette troepen in den omtrek dezer stad, de voorraden
aanwezig in de magazijnen, de geest der bevolking, dit alles werd besproken, niet
lang, niet breedvoerig, daartoe werden de vragen te stipt gesteld. Geen spier van
Napoleons gelaat vertrok, ofschoon het hem volkomen duidelijk werd, dat er geen
de minste kans was, zich in Wilna staande te houden; dat er geen legerscharen waren
toegesneld, die de verloren soldaten hadden kunnen vervangen; dat de geest in Europa
zich tegen hem zou keeren; dat er verraad broeide, zelfs hier in Polen; dat in Frankrijk,
zijn Frankrijk, zijn troon wankelde.... Toen van Hogendorp zijn laatste vraag had
beantwoord, keerde de keizer zich kalm naar het vuur en zeide: ‘Alles is verloren!
Ik moet andere maatregelen nemen’1). Napoleon begreep dat zijn tegenwoordigheid
te Parijs vóór alles noodig was, dat hij zoo spoedig mogelijk daarheen moest reizen,
vóór nog de Duitsche volken bekwamen van de ontsteltenis door de tijding van zijn
nederlaag veroorzaakt. Generaal van Hogendorp zorgde voor 's keizers reis naar
Wilna. Aan alle halten liet hij postpaarden gereed houden, met soldaten ter bewaking.
Niet, zooals de legende wil, in een slede, vermomd en heimelijk, maar in een koets,
omstuwd door zijn wacht, reed Napoleon naar Wilna, nadat hij de noodige bevelen
aan Murat, koning van Napels, had gegeven, wien hij het opperbevel overdroeg.
In de groote Slavische stad had de Gouverneur-Generaal zoo goed mogelijk voor
onderdak en voedsel der aan-

1) Mémoires de Gen. D. van Hogendorp.
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zwervende troepen gezorgd. Reusachtige ketels soep werden gekookt, brood, vleesch
in warme vertrekken gereed gezet. Er was overvloedig voedsel aanwezig. In de groote
kloosters, door de geestelijken op zijn verzoek ontruimd, konden de uitgeputte
soldaten worden geherbergd. Maar door den toestand, waarin het leger verkeerde,
werd veel van deze goede maatregelen te schande gemaakt. Slechts enkelen lazen
de billetten, die aan de poorten en straten waren aangeplakt, met aanwijzing waarheen
zich te begeven. In het eerste het beste huis vielen de stakkerds binnen, schreeuwden
om voedsel, namen wat zij grijpen konden, te uitgeput om te gaan plunderen, maar
wel vaak in gevecht met wie na hen kwamen en hen wilden verdringen. Afschuwelijke
tooneelen speelden zich af onder die half waanzinnigen.
Den vijfden December kwam de keizer te Wilna, maar reed oogenblikkelijk door,
met versche postpaarden. En toen men hoorde, dat Napoleon was doorgetrokken,
werd het een ‘sauve qui peut général’. Een panische schrik had hoog en laag, soldaat
en ambtenaar bevangen.
Nog vóór het einde van 1812 werd de ondergang van het reuzenleger in Holland
ruchtbaar. Het bekende negenentwintigste bulletin behelsde dat de keizer gezond,
maar het leger zoo goed als vernietigd was. Duizenden trof het als een donderslag.
Eenigen herademden, al durfden zij het zichzelven nauwlijks bekennen. Dit was het
begin van het einde, zooals Talleyrand heette voorzegd te hebben. Er hing iets
onzegbaars in de lucht, men las het elkaar uit de oogen, van de gesloten lippen.
Slechts enkelen barstten los in ontijdig gejuich, dat voorloopig in dwang werd verstikt.
Maar lijkrouw daalde neder in veler harten. Bij menige woning sloot men de luiken
en zat weenend in de binnenkamers, treurend om de jonge levens, om de krachtige
zonen, die in Ruslands woestenijen een ontijdig graf hadden gevonden. Ook Frans
van Haesteren Tenninck zou niet huiswaarts keeren. Een wapenbroeder bracht zijn
laatsten groet aan zijne ouders en aan zijn kleine Marie.
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Uitbreidingsplan en bouwverbod.
Beschouwingen over inhoud en toepassing van de betrekkelijke en
aanverwante bepalingen der woningwet van Mr. H.J. Smidt.
Door Mr. S. van Houten.
Een merkwaardig boek van een merkwaardig schrijver. Allereerst een woord over
den schrijver. De uitgave van dit boek valt ongeveer samen met de viering van zijn
zestigjarig doctoraat in de rechten. Achtereenvolgens was hij Griffier der Staten van
Drenthe, Lid van de Tweede Kamer, Minister van Justitie, Gouverneur van Suriname,
lid van den Raad van State en weder Minister van Justitie in het Ministerie-van
Tienhoven. In den strijd over Tak's kiesrecht-ontwerp koos hij de zijde van Tak. Hij
werkte mede tot de kamerontbinding naar aanleiding van de aanneming van het
amendement-de Meyier, en deelde in de gevolgen van de nederlaag. Dermate zelfs,
dat hij voor goed van het staatstooneel verwijderd bleef, waar hij, zonder veel op
den voorgrond te treden, jarenlang een eerste rol had gespeeld. 't Is geenszins
onmogelijk, dat de veel zwaardere straf, die hem wegens deze politieke wandaad
trof, dan zijn medeonderteekenaren van het ontbindingsrapport, in verhouding staat
tot de mate van verant-
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woordelijkheid, die hij er voor de geschiedenis voor zal hebben te dragen, als alle
bijzonderheden van deze periode bekend zullen zijn.
Tot op dien tijd heb ik den geest van zijn werken gekend, zooals hij dien zelf
schetst op p. XII der inleiding in deze woorden: ‘van mijne jeugd af zweefde mij als
ideaal voor den geest, dat er in stad en land een eerlijke, rechtvaardige liberale
regeering zij, alle maatschappelijke belangen behartigend en bevorderend, maar
daarnevens, als zijnde een algemeen belang, ook waardeerend en waar mogelijk
steunend, althans niet verlammend en vernietigend de individueele krachten, wier
vrije werking grondslag en voorwaarde is van gemeen welzijn en gezonden
vooruitgang. Dat ideaal heeft mijn grijs hoofd niet laten varen’.
Mijnerzijds slechts de opmerking, dat hij voor de bereiking van dat ideaal zijn
vrienden in 1894 slecht koos. Dat was geenszins een ideaal, dat Tak, Lely, Kerdijk,
Veegens e.a. met hem gemeen hadden en tot grondslag kon liggen aan het toen door
de groep, bij welke hij zich aansloot, gevormde stembus-bondgenootschap met
Kuyper. Ik zou ook uit eigen polemische geschriften en redevoeringen uit die periode
bewijzen te over kunnen bijbrengen, niet alleen dat reeds toen dat ideaal door die
vrienden was vaarwel gezegd, maar ook dat het verschil over de te maken kieswet
samenhing met het verschil, of in de toekomstige sociale wetgeving de vrijheid
geëerbiedigd zou worden, dan wel staatsdwang overheerschend zou zijn.
De Schrijver vaart thans hevig uit tegen zijn toenmalige vrienden. De feiten
dwingen hem daartoe. 't Heeft hem om die reden blijkbaar moeite gekost, zich tot
den strijd tegen dwang en willekeur aan te gorden. Behalve de moeielijkheid al het
materiaal bijeen te garen en te ziften voor een beoordeeling der praktijk van de
woningwet weerhield hem ook van het aanvaarden van die taak iets ‘dat het werk
minder aangenaam zou maken’. ‘Indien ik gevolg gaf aan mijn voornemen’ zegt hij
op p. VI der Inleiding, ‘kon ik de noodzaak niet ontgaan, om op te komen tegen een
bij de toepassing der woningwet
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blijkens woord en daad gebleken streven en richting, vooral door politieke en
maatschappelijke vrienden voorgestaan, die mij voorkomen met wil en bedoeling
des wetgevers niet overeen te stemmen, op het algemeen zedelijkheidsgevoel en
rechtsbesef een verderfelijken invloed te oefenen en daardoor nadeelig te zijn voor
het maatschappelijk belang.’
Als eenig restje van dien invloed der oude vriendschap vindt men in het lijvige
boek alleen nog den aanhef van de volgende uiting der voorrede, waarmede ik een
bloemlezing aanvang van de resultaten, waartoe des schrijvers breedvoerig en
nauwkeurig onderzoek van de praktijk der woningwet hem heeft geleid. De daar
gebrachte hulde aan haar maker kan alleen diens ijver en succes gelden, niet het
werkstuk zelf. Immers werden bij de behandeling der woningwet haar treurige
gevolgen in vollen omvang voorzien. De overheidsinmenging, die noodig was, kon
met de gemeentewet bereikt worden, en wat ontbrak, nl. een werkelijk goede regeling
der onteigening, werd er niet in gevonden. Aan dit laatste is trouwens ook Smidt
medeplichtig als lid van het kabinet, dat mijn beter ontwerp niet wilde steunen.
De oordeelvellingen, die de schrijver thans over de woningwet zelf en haar
toepassing ten beste geeft, zijn uitermate hard. Ik citeer de volgende:
(p. V der Inleiding). ‘Is het eene blijvende eer voor den Minister Goeman Borgesius,
dat hij dat onderwerp aangevat, doorgezet en in 1901 tot een goed einde gebracht
heeft, bij volle erkenning daarvan en ook bij de meeste ingenomenheid met het
beoogde doel, kan niet ontkend worden, dat aan de beweging door de woningwet
veroorzaakt de vruchten niet evenredig zijn geweest. Dit is te wijten aan gebrekkigheid
van de wet en hare naleving, maar anderzijds ook aan overdrijving van
bouwvoorschriften, aan minder beleidvolle onbewoonbaarverklaringen, in 't bijzonder
aan willekeurige, onbillijke en inhalige maatregelen betrekkelijk de “uitbreiding van
bebouwde kommen”,
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waardoor niet zonder reden in vele kringen ontstemming, ontevredenheid en ergernis
is gewekt’.
(p. VIII) ‘Het is goede politiek en wezenlijke humaniteit, de bewoners met rust te
laten zoolang voor hen geen betere verblijven beschikbaar zijn. Aan goede
bedoelingen op papier heeft de maatschappij niets.’
(p. X-XI) ‘Zonder controle en gelegenheid tot voorziening door hooger gezag en
zelfstandigen rechter, ontaardt de vèr strekkende macht, voor de uitvoering der
woningwet vereischt, bij de gemeente in een bevelend, bestellend en beschikkend
oppergezag, dat voor de maatschappij een plaag en een ramp dreigt te worden.’
Met tallooze voorbeelden uit het geheele land wijst de schrijver aan, dat elke
bevoegdheid, aan de gemeentebesturen verleend, wordt misbruikt, om den aanvragers
in andere opzichten den wil van het gemeentebestuur, vertegenwoordigd niet meer
door een college, maar door een enkelen wethouder, dikwijls slechts werktuig in de
handen van lagere ambtenaren, op te dringen, meestal om hem iets af te persen,
waarop de gemeente geen recht heeft. ‘Publiekrechtelijke bevoegdheid is geen
privaatrechtelijk dwangrecht’ (p. 354). ‘Publiekrechtelijke bevoegdheid brengt de
verplichting mede, haar aan te wenden tot het einde waartoe zij verleend werd. Anders
is er plichtverzaking. Eene bouwvergunning, de vaststelling van een stratenplan, het
leggen van een bouwverbod zijn evenmin gunsten als de concessie voor een fabriek
of eene andere dergelijke beschikking, die de wet aan een gemeentebestuur opdraagt.
Dit alles is overheidsplicht die niet nagekomen wordt, indien uit hebzucht of
machtsvertoon geweigerd of niet beschikt wordt. De overmacht moge er zijn om
bouwplannen onmogelijk te maken, het recht daartoe bestaat niet. Integendeel.
Wanneer van die macht gebruik wordt gemaakt, om te dreigen (wat dikwijls
voorkomt) of om te dwingen, dan zijn dit geen rechtmatige handelingen, maar
uitvloeisels van eene gewelds- of inhaalpolitiek, die het karakter dragen van daden,
die, door een
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individu bedreven, strafrechtelijk een eigen benaming hebben’ (p. 362).
Vooral het gemeentebestuur van 's Gravenhage, sedert de invoering der woningwet
voornamelijk gestuurd in de richting van des schrijvers ‘vrienden’ uit de Takkiaansche
periode, levert hem de stuitendste voorbeelden van dit machtsmisbruik. De Haagsche
kiezers, aan wie zij die bevoegdheid ontleenen, hebben door hun de macht in handen
te geven een groot gevaar voor de welvaart der gemeente doen geboren worden. ‘Het
is onnoodig’ zegt de schrijver, ‘het waardige, moreele, of eerlijke der door dit
gemeentebestuur gevolgde methode in aanmerking te brengen, want ook het materieel
resultaat kan, afgescheiden van eenig tijdelijk kasvoordeel, voor de gemeente niet
schitterend zijn... Als voorbeeld moge dienen de bouwgrondmaatschappij “Groot
Hasebroek”. Een aanleg zoo ruim, zelfs vorstelijk, zou eene gemeente niet
ondernomen hebben. De maatschappij heeft, niet gedwarsboomd, in de vier jaren
van haar bestaan ongestoord werkzaam kunnen zijn aan hare exploitatie, zonder
genoodzaakt te worden, haar geld aan vruchtelooze uitgaven voor interest op te
offeren. De uitkomsten zijn, dat het eene krachtige maatschappij is gebleven, zelfs
krachtiger geworden door de vruchten van haar werken, door vermeerderd kapitaal
en crediet, waardoor zij in staat is, voor haar en het algemeen belang opofferingen
te doen, waartoe eene gemeente niet mocht overgaan. Voorts dat eene nieuwe
welvarende wijk is ontstaan, die eene bron van inkomst voor de gemeentebelasting
belooft te zijn. Eindelijk dat gedurende tal van jaren ruime en gezegende gelegenheid
is gegeven en ontstaan voor werk.’
‘Die maatschappij had het voorrecht, dat hare terreinen onder de gemeente
Wassenaar zijn gelegen. Had het ongeluk gewild, dat zij onder het grondgebied van
het naburige 's Gravenhage vielen, dan is er geen reden te verwachten, dat de toestand
anders zou zijn, dan die van dezelfde soort maatschappijen in laatstgenoemde
gemeente. Dan zou niets hebben kunnen worden uitgevoerd
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van hetgeen nu op uitnemende wijze werd tot stand gebracht. Dan zou de maatschappij
tot niets-doen gedoemd zijn geweest. Dan zou zij haar kapitaalskracht hebben moeten
besteden aan uitgaven van administratie en interessen, in plaats van aan arbeidsloonen
en bouwkosten. In één woord, dan zou zij aan de tering geleden hebben, gelijk nu
het lot is van de Haagsche maatschappijen, die in plaats van te kunnen werken,
ettelijke jaren verhinderd werden de hand aan de ploeg te slaan, en wier moed, kracht
en kapitaal intusschen wordt uitgemergeld’ (p. 340-341).
Ieder die in eenige betrekking of door deelneming aan het beheer eener onderneming
met dit of ander door gelijken geest beheerscht gemeentebestuur in aanraking kwam,
kent dezen fatalen staat van zaken. Wie ze niet kent verschaffe zich het boek van
Smidt en daardoor de gegevens voor eigen oordeel en vestige zich aan diens hand
een zelfstandige overtuiging. Deze leidsman is zeker ook voor unie-liberalen en
vrijzinnig-democraten in dezen een onbevooroordeelde gids wegens de persoonlijke
verhouding, waarin hij in de laatste tientallen jaren tot hen stond.
Hier moet verandering komen. Langzaam kan zij komen door de ervaring, door
afval van vrienden en door verandering in de partijkeus bij verkiezingen. Zoo bereikt
men op den duur veranderingen van den geest der besturen en van de wetten en
verordeningen, die zij te willekeurig en inhalig toepassen. Wellicht ook eindelijk een
goede regeling der administratieve rechtspraak. De schrijver geeft over de richting,
waarin de wetgeving kan en moet worden verbeterd, behartigenswaardige wenken.
Hij wijst op de mogelijkheid, om de uitvoering der wet over de uitbreiding van
bebouwingen aan een eigen orgaan op te dragen. ‘Het is niet gebleken dat daarvoor
het gemeentebestuur altijd een betrouwbare macht is. Stellig is het dat niet, indien
de gemeente tevens grondspeculant en bouwgrondondernemer is. Dat is niet
compatibel met eene behoorlijke vervulling der overheidstaak’ (p. 368). De ge-
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meentewet eischt toch wijziging, omdat de beslissingen van Burgemeester en
Wethouders feitelijk hebben opgehouden in de groote steden collegiale beslissingen
te zijn. ‘De degelijke en democratische organisatie van 1851 is ontwricht, de waarborg,
in het besluit van een college vervat, vervallen en vervangen door de wilsbepaling
van één persoon’ (p. 368). Een algemeen administratief beroep van alle beschikkingen
op een onpartijdig college is noodig, ook van de afwijzende, zonder uitzondering,
terwijl in geval van nalatigheid dat college de bevoegdheid moet hebben om zelf te
beslissen (ibid.). Ter zake van het onrechtmatig nalaten of handelen van de
administratie op het gebied van stedenuitbreiding en huizenbouw zal ook de toegang
tot den burgerlijken rechter moeten openstaan. Thans komen de gevolgen van
willekeur, misbruik en hebzucht der gemeenten ten laste van den privaat persoon.
Dat is niet rechtvaardig en niet billijk (p. 369). De bevoegdheid tot het voeren van
processen door gemeentebesturen moet aan ernstiger toezicht worden onderworpen,
nu die besturen er al heel licht toe overgaan, zoo niet met het doel, dan toch met het
gevolg, dat zij als een middel van intimidatie werkt (ibid.). Nieuwe wettelijke regeling
moet publiek- en privaatrechtelijk de banen openen, langs welke in werkelijkheid
harmonie kan worden verkregen of hersteld. Een eerste voorwaarde om daartoe te
geraken, zal zijn, voor de uitvoering en toepassing der wet geen overwegenden invloed
te blijven toekennen aan eenzijdige specialiteiten, aan gezondheidsinstellingen, bouwen woningtoezicht, aan hygiènisten en architecten. Aan dien overheerschenden
invloed is voor een groot deel te wijten de overlading en overdrijving in het stellen
en toepassen van allerlei eischen. Voor een ander deel draagt zekere geniepigheid,
heerschlust en inhaligheid van gemeentebesturen, niet beteugeld door een werkzaam
en krachtig toezicht en niet verantwoordelijk voor hun handelingen en verzuimen,
de schuld, dat gegronde ontstemming gewekt, tegenspraak en verzet wordt uitgelokt....
De toepassing der wet zal moeten berusten bij daarvoor berekende organen; niet bij
de zoo-
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danige die een schrikbewind kunnen voeren of in laatste instantie door willekeurig
of bekrompen inzicht en fiscale uitrekeningen zich kunnen laten leiden (p. 372).
En persoonlijke sympathieën en antipathieën, politieke en andere, zou ik hier
durven bijvoegen.
Overweging van de rijke stof, die het werk van den schrijver biedt, leidt mij er toe
nog iets anders voor te slaan. Dit alles werkt mij te veel op tijd, door ervaring bekend
als ik ben met de bezwaren, die bij ons aan het tot stand brengen van wetten van
eenigen omvang verbonden zijn en die in de laatste jaren waarlijk niet geringer
geworden zijn. Het kwaad is van meer algemeenen aard dan het terrein der woningwet;
het ligt in de te groote ongecontroleerde macht van de gemeentebesturen, waarvan
deze misbruik maken. Het bouw- en woningtoezicht vormt daarvan een belangrijk
deel, maar de behoefte van elken bewoner van eenige localiteit aan aansluiting bij
riolen, gebruik van gemeentegrond of gemeente-inrichtingen (gasfabriek, electrische
fabriek, waterleiding, telefoon, abattoir) is er ook nog. En voor allerlei bijzondere
bedrijven en werkzaamheden zijn er nog wetten, verordeningen en concessiën, die
òf vergunning òf dispensatie van eenigen gestelden regel aan het gemeentebestuur
opdragen. Al die bevoegdheden zijn voor de overheidspersonen plichten, die zij
hebben te vervullen enkel met het oog op de speciale zaak waarbij hun bemoeiing
te pas komt. Een algemeen misbruik nu is in alle bureaux doorgedrongen en gewoon,
dat van de gelegenheid, dat een aanvrager een vergunning, voor wat ook, van het
gemeentebestuur noodig heeft, gebruik wordt gemaakt om iets, buiten het onderwerp
der vergunning liggende, van hem te eischen. Als dit bij een korte, bondige
wetsbepaling verboden werd, zou het kwaad algemeen en in zijn wortel aangetast
zijn. Bij de formuleering van dit verbod zou men er op bedacht moeten wezen, dat
de wil des wetgevers niet door enkele niet-beschikking of vertraging van beschikking
of door spitsvondige motiveering zou kunnen worden verijdeld. Waar, voor ieder
zichtbaar, de
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bron van het kwaad ligt in te groot vertrouwen op de staatkundige ontwikkeling en
eerlijkheid van uit volkskeus geboren en niet aan ontslag bloot staande colleges, is
het aangewezen middel van redres, dat de wetgever dit erkent en de bevoegdheid,
waarvan misbruik wordt gemaakt, inkort.
Een minister, die het kwaad kent en erkent, zou, gesteund door de openbare
meening, zoodanigen in omvang geringen wetgevenden arbeid in korten tijd kunnen
tot stand brengen. De verbeteringen, in betere samenstelling en regeling van den
werkking der colleges zelf en in een administratief beroep gelegen, blijven natuurlijk
noodig als waarborg voor de deugdelijkheid der ter zake betrekkelijke motieven,
maar de uitsluiting van aan de zaak vreemde overwegingen zou reeds op zich zelf
ook hierin tot verbetering leiden.
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De dansen der Peigans
Door J.P.B. de Josselin de Jong.
II (Slot).
Van geheel anderen aard is de laatste dans dien ik zal bespreken en waartoe ik thans
overga: de ‘beverdans’. Het beverdansritueel is, in het algemeen, doorzichtiger dan
dat van den zonnedans, maar parallellen bij andere stammen ontbreken of liggen in
andere, niet of weinig bestudeerde ceremonies verscholen. Daarentegen vindt men
in de folklore van de drie Blackfoot-sprekende stammen verscheidene verhalen, die
rechtstreeks den oorsprong van den beverdans behandelen, of er indirect mee in
verband staan en die veel tot het recht begrip van deze ceremonie bijdragen.
Síkimiaχkitopi verhaalde mij over den oorsprong van den beverdans het volgende:
In den ouden tijd hadden de Indianen een zekeren dans, die alleen door vrouwen
werd gedanst. Deze waren daarbij gekleed op precies dezelfde manier als hun
minnaars: die dans heette ‘love-dance’. Op zekeren dag waren de vrouwen met dezen
dans bezig. Onder haar bevond zich ook een arme jonge vrouw. Zij was getrouwd
met een man van middelbaren leeftijd, die, behalve haar, nog verscheidene andere
vrouwen had. Meestal was zij
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slechts half gekleed en nooit was zij schoon. Thans was zij gekleed op dezelfde wijze
als ‘Scabby-round-robe’, zoodat iedereen in het kamp begreep dat zij verliefd op
hem was. S.r.r. was een arme jongen, die van de eene tent naar de andere zwierf.
Toen hij hoorde dat die jonge vrouw zich op zijn manier kleedde, ging hij weg, zonder
zijn bloedverwanten te vertellen waar hij heen ging. Vóórdat hij het kamp verliet,
zei de jonge vrouw, onder het dansen: ‘Ik zal met mijn minnaar trouwen als de rivieren
warm zijn’, dat beteekent: in de lente.
S.r.r. dan ging heen en kwam bij een beverkolonie. Het hoofd van de bevers
noodigde hem uit om bij hem in zijn woning te overwinteren. Hij bleef dus in de
woning van den bever, in de rivier. Hij merkte op, dat de bever honderd stokjes had
en dat hij daar iederen dag één van opzij placht te leggen. Toen de honderd stokjes
allemaal op een hoop waren gelegd, waren er zeven wintermaanden om. Nu had hij
al dikwijls den ouden bever en diens vrouw en kinderen gadegeslagen en opgemerkt,
dat het jongste kind, dat er altijd vuil uitzag en een dikken buik had, steeds bevel
kreeg om bij den ingang te gaan zitten. In zijn hart had hij altijd medelijden met het
jonge bevertje. Toen de zeven maanden om waren, ging de oude bever af en toe uit.
Eens, toen hij weer uit was, zei de oudste beverjongen tot S.r.r.: ‘vriend, ik zal je
helpen; voor je teruggaat naar huis zal mijn vader je vragen, wat je van mij als
geschenk zoudt willen hebben: twee dingen wil ik je geven: vraag om mijn jongste
broertje dat altijd bij den ingang zit en vraag om den knaagstok. Hij zal vier keer
weigeren en zeggen dat je andere dingen moet vragen dan den jongen en den
knaagstok; geef het evenwel niet op, maar doe vier keer alles wat je kunt om ze te
krijgen. Misschien zal hij ze je allebei geven, maar hij is het meest gesteld op den
jongen en ik ben er niet zeker van dat hij hem zal willen afstaan’. S.r.r. zei, dat hij
zijn best zou doen. Toen de oude bever terugkwam zei hij tegen S.r.r.: ‘zie je dit
groene blad?’. S.r.r. antwoordde dat hij het zag. Toen zei de bever: ‘het is lente en
het wordt
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nu tijd voor je om je klaar te maken en naar huis terug te gaan, mijn jongen. Hier
zijn zeven dingen: kies er twee uit’. Toen zei S.r.r. tot den ouden bever: ‘mijn beste
vader, heb medelijden met me; ik heb vroeger al verteld, dat ik van mijn familie ben
weggeloopen uit schaamte dat die jonge vrouw net zoo gekleed was als ik. Ik heb
mijn best gedaan om hier te blijven: denk eens met wat een volharding ik het hier
zeven maanden heb uitgehouden zonder ooit het land te zien. Ge moest eens weten
hoe ik naar mijn familie verlangd heb, dan zoudt ge medelijden met mij hebben en
mij helpen, zoo veel ge kunt. Ik zal u zeggen wat ik zou willen hebben: den knaagstok
en uw jongste zoontje’. Toen zei de oude bever: ‘Neen! dien geef ik je niet, hij is
jong en ik houd veel van hem. Hij is volstrekt niet heilig en de stok is ook niet heilig:
je hebt er niets aan, 't is een gewone stok’. S.r.r. hield echter vol, tot viermaal toe.
Toen zei de oude bever eindelijk: ‘Nu ja, ik zal ze je dan geven; je bent wijs om juist
deze twee dingen te willen hebben, maar luister nu goed naar hetgeen ik je zal
vertellen en vergeet het niet. Die stok is zeer heilig en zal je, je leven lang, van veel
nut zijn’. En daarop vertelde hij hem over den jongen bever, dat die ook zeer heilig
was en hem altijd met zijn groote macht terzijde zou staan. Toen ging S.r.r. op weg:
den stok hield hij in zijn hand en den jongen bever had hij aan zijn gordel gebonden.
Na een poos kwam hij aan een rivier met steile oevers. Hij vroeg zich af hoe hij erin
zou slagen die rivier over te steken. Toen hij daar eenigen tijd over had staan denken,
hoorde hij het bevertje opeens zeggen: ‘vader, ik zal je over de rivier helpen, maar
je moet heel voorzichtig zijn. Ik zal een dam bouwen, dwars er door, maar je moet
hier plat op den grond gaan liggen en je oogen dicht houden. Wat je ook hoort, kijk
niet op’. Hij ging dus plat liggen en sloot zijn oogen. Plotseling hoorde hij een groot
geraas, als van bevers die bezig zijn een dam te leggen. De jonge bever had namelijk
door tooverkracht een menigte bevers in het leven geroepen en deze waren nu bezig
een dam te bouwen. S.r.r. brandde
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van nieuwsgierigheid om te zien wat er gaande was, maar hij hield zich goed en keek
niet op. Eindelijk, toen de bevers den anderen oever bijna bereikt hadden, kon hij
het niet langer uithouden en keek op. Hij zag niets. De jonge bever was heel kwaad
en zei: ‘vader, ik zal het nog eens probeeren; pas ditmaal beter op en kijk niet: je
hebt er niets aan’. S.r.r. beloofde, dat hij ditmaal niet zou kijken, en ging weer plat
liggen, met zijn oogen dicht. Weer hoorde hij het rumoer van bevers die een dam
bouwen. Dezen keer hield hij het langer uit: de bevers waren nog dichter dan den
vorigen keer bij den anderen oever, toen hij weer keek. Hij zag weer niets. De jonge
bever gaf hem nu weer dezelfde vermaning en nu beloofde hij dat hij heel zeker niet
zou kijken. Weer hoorde hij hetzelfde geraas en trachtte hij zijn nieuwsgierigheid te
bedwingen, maar toen de bevers nog weer wat dichter dan den laatsten keer bij den
anderen oever waren gekomen keek hij toch weer. Toen zei de jonge bever, dat hij
het nu nog éenmaal zou probeeren: dat was zijn laatste kans. Hij ging dus weer plat
liggen en nam zich voor nu in geen geval te kijken. En toen hij opnieuw hetzelfde
rumoer hoorde, wist hij zich te bedwingen en bleef hij stil liggen, met gesloten oogen,
hoezeer hij ook verlangde op te kijken. Ditmaal bereikte de dam den anderen oever.
Toen zei het bevertje: ‘nu kun je opstaan, onze dam ligt klaar en wij zullen nu
oversteken’. Terwijl zij op den dam liepen, zong het bevertje eenige beverliederen
en zei tegen S.r.r. dat deze die liederen later mocht hebben en dat hij een heele
beverdansuitrusting zou krijgen en leider van den dans zou zijn en dat hij al die
liederen door toovermacht van buiten zou kennen. Toen zij aan den overkant waren
gekomen en S.r.r. den eersten stap op den oever deed, keek hij om en zag den
beverdam achter zich afbreken, de rivier afdrijven en verdwijnen. Zij zetten hun reis
voort. Op de eene plaats na de andere kampeerend, bereikten zij eindelijk het kamp
van zijn stam. Het was vroeg in den morgen toen zij de eerste tenten zagen. Toen
zag S.r.r. een jongen man, die de prairie inging, om paarden op te halen. Hij ging
hem
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tegemoet, waarschuwde hem, toen hij dicht bij hem was, om niet dichter te naderen
en zeide hem: ‘ga terug naar het kamp en zeg mijn vrienden dat zij zoo gauw mogelijk
vier zweethutten voor mij klaar maken. Daarop zal ik naar het kamp komen’. De
jonge man ging naar het kamp, deed wat hem was opgedragen en vertelde het nieuwtje
overal rond. Iedereen hoorde nu dat S.r.r. terug was. Zijn vrienden maakten vier
zweethutten voor hem en lieten hem weten dat ze klaar waren. Toen kwam hij. Hij
reinigde zich in de zweethutten en toen hij daarmee klaar was vertelde hij, dat hij
den heelen winter bij den bever had gewoond en dat die bever hem zeer vriendelijk
behandeld had. Ook vertelde hij hun, dat hij den beverdans gekregen had en dat hij
de dansuitrusting later in orde zou maken. Daarop zei hij tegen zijn jongen vriend:
‘wij zullen ten strijde trekken, zonder dat iemand weet waar wij heen gaan’.
Dat deden zij. Onderweg vertelde hij zijn vriend, dat de bever bij wien hij den
heelen winter had gewoond, hem had aangeraden om zeven maal ten oorlog te trekken:
iederen keer moest hij één persoon dooden. Toen zij hun vijanden zagen, zei hij: ‘ik
zal de eerste man zijn, die zijn vijanden doodt. Blijf hier op mij wachten: ik zal onze
vijanden alleen tegemoettrekken.’ Hij ging dus alleen op de vijanden af. Hij ontmoette
het opperhoofd en deelde hem mee dat hij hem zou dooden. Het opperhoofd trachtte
hem met zijn speer te doorsteken. S.r.r. zong zijn beverdans-tooverlied en weerde
den steek met zijn beverstok af: het opperhoofd doorstak den stok inplaats van S.r.r.'s
hart. Toen hief S.r.r. zijn stok op en sloeg hem dood. Hij pakte zijn speer op,
scalpeerde hem en nam ook zijn boog en pijlen mee. Daarmee ging hij terug naar
zijn vriend: zij verdeelden de pijlen. Toen zij dicht bij het kamp waren gekomen,
zongen zij een loflied. Iedereen in het kamp hoorde hen en allen zeiden: ‘daar komt
S.r.r. terug van zijn uitstapje’. S.r.r.'s liefje was bezig bessen te plukken: eenige
menschen gingen dus naar haar toe en zeiden haar, dat haar minnaar daar aankwam
en dat zij hem tegemoet
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moest gaan. Toen zij dat hoorde, liet zij alle bessen die zij geplukt had, op den grond
vallen en snelde haar minnaar tegemoet. S.r.r. gaf haar den boog en de speer en de
helft van de scalp en droeg haar op, deze haar echtgenoot aan te bieden. Toen zij dat
deed, beval deze haar schoone kleeren aan te trekken en zich te wasschen en een
maal klaar te zetten voor S.r.r. Zij waschte en verkleedde zich en zette het een en
ander voor S.r.r. klaar. Daarop werd S.r.r. uitgenoodigd om in de tent te komen eten
en zei zijn gastheer hem dat hij zijn minnares tot vrouw mocht hebben. Hij deed dat,
omdat S.r.r. hem de speer, den boog en de halve scalp ten geschenke had gegeven.
Zoo kreeg S.r.r. dus zijn minnares tot vrouw. Spoedig daarop riep hij zijn
stamgenooten en zijn vriend bijeen en zeide hun, dat hij en zijn vriend opnieuw ten
strijde gingen: ditmaal trokken velen met hen mee. Na een poos zagen zij den stam
der Crow-Indianen aan den overkant van een rivier. Toen zei S.r.r. tot zijn vriend,
terwijl niemand het hoorde: ‘Ik zal de rivier overzwemmen, naar de Crows, en hun
opperhoofd dooden. Wanneer ik hem gedood heb zal ik, naar het Oosten gekeerd,
in het water duiken: dan zullen onze mannen naar het Oosten loopen, denkend, dat
ik oostelijk van hier aan land zal komen. Ik zal evenwel op dit punt landen en dan
zullen wij beiden alleen zijn.’ Toen hij dat met zijn vriend had afgesproken, zei hij
hardop tegen zijn mannen: ‘Ik zal overzwemmen en hun opperhoofd dooden.’ Zij
waren daar alle zeer van ontsteld en smeekten hem dat niet te doen: zij hadden immers
hun vijanden ontmoet en het was dus veel beter om nu naar huis te gaan en een loflied
te zingen, dat zij hun vijanden gezien hadden. Maar S.r.r. zei, dat hij dat nooit meer
zou doen: hij zou voortaan zijn vijanden dooden. Hij nam dus zijn beverstok en zwom
de rivier over. Het Crow-opperhoofd kwam hem van den anderen oever tegemoet
waden. Toen S.r.r. dat zag, ging hij ook waden en zoo kwamen zij naar elkaar toe.
Voortwadende zong S.r.r. zijn beverdans-lied, deze woorden zong hij: ‘man, help
mij, doe je best en red mijn leven.’ Nu trachtte het Crow-opperhoofd
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hem het hart te doorsteken, maar S.r.r. hield zijn beverstok voor zich en het
Crow-opperhoofd raakte den stok alleen. Toen ontnam S.r.r. hem de speer en sloeg
hem met zijn stok dood. De volgelingen van het Crow-opperhoofd gingen ontsteld
op de vlucht en S.r.r.'s vrienden juichten hem toe. Toen dook S.r.r. met het lijk van
den Crow in oostelijke richting in de rivier. Zijn vrienden snelden nu alle oostwaarts,
omdat zij dachten dat hij aan dien kant aan land zou komen, maar S.r.r. veranderde
onder water van richting en zwom recht op de plek af, waar zijn vriend stond. Zij
scalpeerden den Crow en verdeelden de scalp; S.r.r. behield bovendien de speer.
Toen zij klaar waren, bemerkten hun vrienden opeens dat S.r.r. met het lijk van den
Crow bij zijn vriend was aangekomen. Zij kwamen nu alle naar hem toe en hij zeide
tot hen: ‘voortaan moeten wij onze vijanden dooden.’ Toen gingen zij terug naar het
kamp. Op weg daarheen zongen zij lofliederen. S.r.r.'s vrouw was weer aan het bessen
plukken; en toen zij menschen tegen haar hoorde roepen dat haar man in aantocht
was, liet zij weer al haar bessen over den grond rollen en liep haar man tegemoet en
kuste hem. Ditmaal gaf S.r.r. zijn halve scalp en de speer aan den vroegeren
echtgenoot van zijn vrouw. In ruil daarvoor kreeg hij diens tweede vrouw: zoo had
S.r.r. nu twee vrouwen. Eenigen tijd daarna ondernam hij een nieuwen krijgstocht,
alleen met zijn vriend, maakte weer een scalp en een speer buit, en kreeg in ruil voor
zijn deel van de buit weer een vrouw: dezelfde man had hem nu al drie van zijn vier
vrouwen afgestaan. Eindelijk ging hij voor de vierde maal op het oorlogspad: ditmaal
had hij het op de Snake-Indianen gemunt. Hij ontmoette hen, er had een hevig gevecht
plaats en hij doodde en scalpeerde er verscheidene: ook bemachtigde hij bogen, pijlen
en speren. Deze deelde hij weer met zijn vriend. Toen hun stamgenooten hen ditmaal
de lofliederen hoorden zingen, kwamen zij hen alle tegemoet loopen, eerden hen en
maakten S.r.r. opperhoofd van den stam en zijn vriend tweede hoofd. En zij hielden
een beraadslaging en kwamen overeen, dat zij voortaan hoofden

Onze Eeuw. Jaargang 12

376
moesten hebben, goede hoofden zooals S.r.r., dappere, eerlijke mannen. Sinds dien
tijd hebben de Peigans eerlijke, dappere hoofden, die in vele gevechten hebben
gestreden. S.r.r. loog nooit tegen iemand van zijn eigen stam en was nooit twistziek.
Hij was altijd vriendelijk. Voor de helft van de laatste krijgsbuit kreeg S.r.r. zijn
vierde vrouw: bovendien stond de man hem zijn tent af en al zijn bezittingen. En de
beverdansuitrusting die hij bezat kreeg S.r.r. ook. Hij zelf bleef zijn leven lang als
knecht voor S.r.r. werken. S.r.r. vertelde zijn stamgenooten nu, dat de bever bij wien
hij had overwinterd, hem vele liederen had gegeven en al de dierenvellen die bij den
beverdans hooren en dat hij die vellen in één pak moest binden en ze als iets heiligs
bewaren. Dat hij den dans had geleerd. Ook vertelde hij hun, dat de bever hem machtig
had gemaakt en dat hij niet alleen een opperhoofd maar ook een medicine-man zou
zijn. Alles was uitgekomen, zooals de bever het hem gezegd had.
S.r.r. doodde dus vele verschillende dieren, vilde ze en bad tot de vellen. Nadat
hij tot de vellen gebeden had, pakte hij ze alle bij elkaar en deed ze in één bundel
met vier beverstokken, vier andere heilige stokken om asch mee op te nemen, en een
zak rammelaars. Daarop verrichtte hij den dans: zooals de bever het hem geleerd
had. En zijn stamgenooten zagen den dans en wisten dat S.r.r. de eerste man was,
die den beverdans danste; en allen hadden eerbied voor dezen dans. S.r.r. leefde nog
lang in zijn groote tent, met zijn vier vrouwen, en zijn knecht, die steeds bij den dans
het altaar bediende.
Verschillende punten van dit verhaal vereischen nadere toelichting. Evenwel zal
ik mij daar voor het oogenblik van onthouden en liever een hoogst merkwaardige
variant meedeelen, die Prof. Uhlenbeck heeft opgeteekend, vooral omdat in deze
variant reeds verschillende duistere punten uit het eerste verhaal worden opgehelderd.
Evenals het eerste verhaal begint de variant met de vermelding van dien
eigenaardigen dans der vrouwen, waarbij deze gekleed zijn als ‘haar minnaars’, maar
daaraan wordt
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de zonderlinge mededeeling toegevoegd, dat een man altijd zeer verheugd was, als
zijn vrouw (een zijner vrouwen) een minnaar had en dat hij haar daarin aanmoedigde:
‘dan waren de vrouwen niet bang’. Over den danstooi van de jonge vrouw in kwestie
wordt het volgende medegedeeld: Zij had aarde op haar wangen en een smalle streep
buffelhuid als muts. De hoeken van haar kleed waren rond gesneden en het kleed
zelf zag er schurftig uit. Toen de jonge man haar zag, zei hij tegen zijn vriend: ‘vertel
me later, wat zij gezegd heeft’ en ging heen. De vrouw zei: ‘wanneer de rivieren
warm zijn, zal ik toonen, dat mijn minnaar een krijgsheld is’. Als de jonge man dit
van zijn vriend verneemt, zegt hij: ‘Ik zal naar een onbekende streek gaan, want ik
schaam mij’. Hij komt dan bij de bevers, op magische wijze bijgestaan door den
jongen bever. Als hij den ouden bever zijn geschiedenis verteld heeft, zegt deze:
‘ziedaar mijn bezittingen, neem er van wat je hebben wilt’. Hij antwoordt echter: ‘ik
zal daar niets van nemen, maar ik houd veel van mijn jongeren broeder; hem zal ik
nemen en niets anders’. Na over-en-weergepraat belooft de oude bever hem eindelijk,
dat hij het bevertje zal hebben, op voorwaarde, dat hij den geheelen winter in de
beverwoning zal blijven. Maar eerst mag hij nog zijn vriend gaan vertellen, dat hij
goed gehuisvest is. Zoo geschiedt: hij heeft een samenkomst met zijn vriend, waarbij
deze hem vertelt dat zijn stamgenooten in de lente ten strijde zullen trekken: tegen
dien tijd zal hij dus terug moeten zijn.
Bij de bevers leert hij nu de beverliederen. Hij krijgt zeven stokjes en moet iedere
maand, wijzende naar de maan, eén daarvan neerleggen: als alle zeven zijn neergelegd
is zijn tijd om. Als hij eindelijk weg gaat, krijgt hij ook een bovennatuurlijke macht
over water. De jonge bever is veranderd in een beverhuid die hij om zijn hals
meedraagt.
De stam trekt ten strijde. Hij en zijn vriend scheiden zich van de anderen af. Als
zij, bij de rivier gekomen, vijanden aan den overkant zien, duikt S.r.r. in het water
en komt, na onder water naar den overkant gezwommen te zijn, vlak voor de vijanden
te voorschijn. Het vijandelijke
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opperhoofd gaat hem tegemoet en schiet een pijl op hem af maar raakt de beverhuid,
die nu evenwel in een stok is veranderd. Met de scalp van het opperhoofd zwemt
S.r.r. terug: zijn vriend krijgt er de helft van. Als zij in het kamp terugkomen, verneemt
de jonge vrouw dat van haar echtgenoot, waarop zij de bessen die zij geplukt heeft
over den grond stort. S.r.r. geeft haar de buit: voor haar echtgenoot. In ruil krijgt hij
de vrouw, de tent en den gelen hond.
Na den tweeden krijgstocht verwerft hij op dergelijke wijze 's mans tweede vrouw
en na den derden de laatste vrouw en den man zelf, die voortaan als knecht bij hem
blijft. Hij zelf wordt opperhoofd.
Uit deze twee varianten zal wel reeds duidelijk zijn geworden, wat wij als de kern
van het beverdansverhaal moeten beschouwen. Om dit evenwel nog duidelijker te
doen uitkomen geef ik nog een verhaal, dat wel hetzelfde thema behandelt, maar
overigens zoozeer van de beide eerste afwijkt, dat men het eigenlijk geen variant
daarvan kan noemen.
Een man kampeert, alleen met zijn vrouwen, bij St. Mary's meer. Zijn jongste
vrouw, uitgegaan om water te halen, ontmoet bij het meer een jongen man, die haar
zegt, dat hij gekomen is om haar te zien en haar mee te nemen. Hij heeft opzettelijk
haar echtgenoot het plan doen opvatten, om daar te kampeeren om, terwijl deze met
zijn strikken bezig is, zijn vrouw te kunnen weghalen. Hij haalt haar over met hem
mee te gaan. Zij moet haar oogen sluiten en dan neemt hij haar mee in het meer,
onder water. Als zij na een poosje haar oogen weer open mag doen, is zij in een
groote tent. Zij trouwen. Haar vroegere echtgenoot en haar oudere zuster (diens
andere vrouw) begrijpen niet, wat er met haar gebeurd kan zijn. Zij verhuizen en
komen den volgenden zomer weer op de oude kampplaats terug. De bever zegt nu
tegen de vrouw, dat zij naar haar vroegeren echtgenoot moet gaan, maar daarna weer
terugkomen. Zij had al een kind: een jongen bever. Zij gaat naar haar eersten echt-
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genoot, vertelt hem wat er gebeurd is. Hij is niet boos, maar heeft eerbied voor haar
heiligheid. Als zij bij den bever terugkeert, vraagt deze of de man kwaad was op het
kind. Zij antwoordt: ‘hij had er veel medelijden mee, hij was er niet boos op’. Dan
zegt de bever: ‘omdat je echtgenoot medelijden heeft gehad met mijn zoon, zul je
naar hem teruggaan’; hij geeft haar zijn ‘beverbundel’ voor haar echtgenoot mee.
Zij gaat terug, de man krijgt de beverrol en, terwijl hij slaapt, leert de bever hem,
hoe hij den beverdans moet zingen. ‘Zoo kreeg hij water’. Hij zegt daarop dan tegen
de zon, de maan en de morgenster: ‘leer mij tweemaal zeven liederen’. Dat gebeurt.
Daarop zegt de zon: ‘wanneer de maan er is, zing dan deze liederen’. ‘Zoo kwam de
“bever-medicine” in het bezit van hen die water hebben (d.i. die den beverbundel
hebben)’.
Niettegenstaande een vrij groote verscheidenheid van details, stemmen de drie
verhalen op twee punten volkomen overeen: een mensch vertoeft eenigen tijd onder
water bij de bevers (I) en komt onder zijn medemenschen terug met een zekere
bovennatuurlijke macht (II). Ik scheid deze twee elementen niet, omdat de hierboven
meegedeelde verhalen daar aanleiding toe geven, maar omdat in andere verhalen,
ook bij andere stammen, de beide elementen afzonderlijk voorkomen.
De ‘bever-medicine’, ook genoemd ‘bovennatuurlijke macht over water’ of kortweg
‘water’ wordt blijkbaar niet overgebracht langs den weg van een mystiek rapport
tusschen de bevers en den mensch dien zij willen begunstigen, maar door het
overgeven van zekere voorwerpen. De bezitter van die voorwerpen ontleent daaraan
direct zijn magische kracht, indirect ontleent hij die aan de magische potentie van
den bever zelf, in zoo verre die voorwerpen deelen van den bever zijn (bijv. de huid)
of dingen die in een of andere betrekking tot hem staan (bijv. de stok). Dat werkelijk
deze voorstelling aan het beverdansverhaal ten grondslag ligt, blijkt duidelijk bij een
nauwkeurige vergelijking der drie varianten. In het
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eerste verhaal krijgt S.r.r. het jonge bevertje in levenden lijve en den beverstok. Het
bevertje geeft blijken van zijn magische vermogens door hem op de beschreven wijze
over een rivier heen te helpen, maar verdwijnt daarna voor goed van het tooneel. De
stok daarentegen wordt ook later nog vermeld: een niet falend weermiddel en een
geducht wapen. In het tweede verhaal verandert de jonge bever, blijkbaar nog vóor
hij wordt meegenomen, in een bevervel, welke huid later, als de omstandigheden het
wenschelijk maken, in een stok verandert. Als wij nu in aanmerking nemen, dat de
jonge bever in het eerste verhaal aan den gordel wordt gebonden (in het tweede om
den hals) en dat, wanneer er in het ritueel sprake is van bevers, gewoonlijk bevervellen
bedoeld worden, lijkt het waarschijnlijk, dat wij ook in het eerste verhaal niet aan
den bever zelf, maar aan zijn huid moeten denken. In het derde verhaal is alleen
sprake van den beverbundel en hier wordt uitdrukkelijk vermeld, dat ‘het hebben
van water’ (= ‘het bezit van bovennatuurlijke macht over water’) hetzelfde beteekent
als ‘het bezit van den beverbundel’. Onder ‘bovennatuurlijke macht over water’
verstaat men blijkbaar in de eerste plaats het vermogen om lang onder water te kunnen
blijven. In de folklore van verschillende stammen komt duidelijk uit, dat deze
bevereigenschap werkelijk aan toovermacht wordt toegeschreven en men kan zich
dus licht voorstellen, hoe de primitieve mensch, voor wien immers iedere gelijkenis
verwantschap beteekende, er toe kwam om deze eigenschap, de enkele malen dat hij
hem ook bij menschen meende aan te treffen, als een magisch geschenk van de bevers
te beschouwen.
Als wij nu de bijkomstige elementen in de drie verhalen de revue laten passeeren,
valt ons allereerst de merkwaardige vrouwendans op. Het heet, dat de vrouwen zich
daarbij kleeden ‘als haar minnaars’ en dat hare echtgenooten deze handelwijze met
vreugde zien en haar daarin aanmoedigen. Verder wordt verhaald, dat S.r.r., als hij
van zijn vriend verneemt wat er gebeurd is, beschaamd heengaat. Om deze
vreemdsoortige toestanden te kunnen
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begrijpen, moeten wij in de eerste plaats rekening houden met de positie van de
gehuwde vrouw en verder met de wijze waarop men zich vroeger een vrouw verwierf.
Een man had gewoonlijk eenige vrouwen: van deze bekleedde er één, nl. de oudste
en eerst verworvene, een positie die in de verte herinnert aan die van de gehuwde
vrouw bij cultuurvolken, maar waren de andere, jongere vrouwen soms niet veel
meer dan hard zwoegende bijzitten. Deze toestand verklaart al iets: nl. dat een man
er in bepaalde omstandigheden voor te vinden was om één zijner jongere vrouwen
af te staan. Nu ging het dingen naar de hand eener vrouw aldus in zijn werk. Als een
jonge man zijn keus had laten vallen op een bepaald meisje, ging hij op het
oorlogspad, maakte scalpen en andere dingen buit en bood die bij zijn terugkomst
den vader van het meisje aan. Deze begreep dan zonder dat er iets gezegd was, met
welke bedoeling dat gebeurde en gaf hem zijn dochter in ruil. Blijkens ons verhaal
kon men op deze wijze ook een anders vrouw verwerven; en het schijnt dat men in
het algemeen zóó verzot was op dergelijke geschenken (het was een groot eerbewijs
zoo iets te krijgen), dat menig echtgenoot er met genoegen een zijner vrouwen voor
afstond. Vandaar is het maar één stap verder, dat de echtgenoot zijn vrouwen
aanmoedigt om van haar kant daartoe mede te werken. In dit licht bezien wordt het
zonderling optreden der vrouwen verklaarbaar. Een jonge vrouw, die een minnaar
had - of zij reeds in een zekere liefdesbetrekking tot hem stond of niet is van
ondergeschikt belang - gaf blijkbaar op de besproken wijze te kennen, dat zij
verwachtte binnen korteren of langeren tijd zijn wettige echtgenoote te worden en
legde hem daarmee de verplichting op, hare verwachtingen waar te maken. Het zal
nu ook duidelijk zijn, waarom S.r.r. beschaamd was: het feit, dat een jonge vrouw
om zoo te zeggen openlijk verkondigde, dat zij hem tot man begeerde, was op zich
zelf geen reden om zich te schamen; maar wel moest het hem hinderen dat hij,
berooide gentleman als hij was, geen kans zag aan haar uitnoodiging gehoor
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te geven, d.w.z. haar van haar echtgenoot af te koopen. Hij deed dus wat voor een
roodhuid in zoo'n geval aangewezen was; hij trok de wijde wereld in, moedeloos,
maar toch niet zonder een sprankje hoop dat ‘something would turn up’.
Over het verblijf bij de bevers is niet veel te zeggen. De methode van tijdrekening
in het eerste verhaal is wat zonderling: het is niet duidelijk met welke eenheden men
rekende. Uit de variant blijkt evenwel, dat de duur van het verblijf bepaald was op
zeven maanmaanden: misschien hoort het getal honderd oorspronkelijk niet in het
verhaal thuis. Waarom de jonge bever een dikken buik heeft en er altijd vies uitziet,
blijft eveneens onverklaard. Denkbaar is, dat wij dezen trek in verband moeten
brengen met het gewone sprookjeselement van het optreden van een bijzonder mooi,
rijk of magisch zeer sterk wezen in de gedaante van een of ander afzichtelijk dier,
maar meer dan een hypothese is dit niet.
Vermakelijk is het gedraai van den ouden bever bij zijn pogingen om S.r.r. over
te halen van de gevraagde geschenken af te zien. Waarom hij hem ten slotte toch
zijn zin geeft? Het schijnt wel, dat de oude bever de situatie niet volkomen beheerscht,
d.w.z. magisch beheerscht: het jonge bevertje schijnt ook in magische actie te zijn
en S.r.r. toovert mee door zijn verzoek vier maal te herhalen. Met hun beiden zijn
zij - volgens het eerste verhaal - den ouden bever te machtig en zoo moet hij dan
eindelijk toegeven.
In de wijze waarop de magische beverdam tot stand komt, herkennen wij een over
de heele aarde verbreid sprookjesmotief: het verbreken van een tijdelijke betoovering
(‘spell’) door het niet stipt in acht nemen van een voorgeschreven gedragslijn. Soms
zijn de gevolgen noodlottig, in andere gevallen, zooals hier, wordt de proef een zeker
aantal keeren herhaald, ten slotte met goed gevolg. Dit aantal is in ons verhaal vier.
Men zal zich herinneren, dat wij het getal vier, meermalen in deze verhalen zijn
tegengekomen: in de indiaansche folklore ontmoet men
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het herhaaldelijk. Wat het beteekent, is natuurlijk niet voor ieder afzonderlijk geval
uit te maken: het kan zooveel beteekenen; maar in ieder geval staat het in verband
met de vier windstreken. Of de Peigans zich zelf daar thans nog van bewust zijn, is
een andere kwestie: ik voor mij geloof het niet, maar van zekerheid is geen sprake.
Hiermede hebben wij de belangrijkste punten van het verhaal omtrent den
oorsprong van den beverdans besproken. Enkele andere punten die nog toelichting
vereischen, komen bij de behandeling van het ritueel zelf ter sprake. Daar de
beverdans te merkwaardig is om slechts vluchtig geschetst te worden, laat ik de
uitvoerige beschrijving, mij door Síkimiaχkitopi gegeven, hier in haar geheel volgen.
Ik heb den dans ook zelf meermalen bijgewoond, maar nooit in zijn geheel en zonder
aanteekeningen te maken; reden genoeg om in dezen uitsluitend het woord te laten
aan Síkimiaχkitopi. Evenals bij den zonnedans kan ik het door hem meegedeelde
aanvullen met mededeelingen van Prof. Uhlenbeck, die den geheelen beverdans in
1911 heeft bijgewoond, ja er zelfs aan heeft meegedaan.
De leider van den beverdans zit bij zijn beverbundel. Hij zit daar te bidden. Allen
zingen. Hij bidt tot de zon, de maan en de morgenster, omdat de zon, de maan en de
morgenster het recht hebben om aan den beverdans deel te nemen. Aan den anderen
kant van den beverbundel zit zijn vrouw. Als hij gebeden heeft, zoekt hij onder de
aanwezigen een jongen man uit, om het altaar te bedienen. Daarop volgt het
beschilderen. Eerst beschildert de leider zichzelf, de mannen die met hem zullen
zingen en de jongens. Hij doet dat, opdat zij geluk zullen hebben en vrij zullen blijven
van ziekten. Onder het beschilderen bidt en zingt hij voortdurend. Zijn vrouw
beschildert de vrouwen en meisjes. Vervolgens wordt alles klaar gemaakt voor het
dansen en zingen. Daartoe roept hij den daarvoor bestemden jongen man bij zich en
geeft hem zijn medicine-stok en een bundeltje van stukken buffelbont. En hij zegt
tot hem: ‘ga vlak voor den ingang zitten en houd deze stukken
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buffelbont met de linkerhand vast en houd tegelijkertijd den medicine-stok met de
rechterhand dwars voor de borst. En wanneer ik zing, let dan op wanneer ik zeg: “de
oude man die in deze richting loopt, komt thans op den heiligen weg”; leg dan het
buffelbont in de asch en druk het met den medicine-stok dieper in. Ga daarop naar
den ingang en maak daar afwerende bewegingen alsof iemand je kwaad wil doen.
Neem dan wat houtskool uit het vuur en leg dat op het altaar’. Als dit alles is geschied,
zooals de leider het heeft bevolen, geeft de jonge man hem den medicine-stok terug.
Nu neemt de leider wat sweetgrass [savastana odorata] en legt dat op de houtskool
zoodat het sweetgrass gaat rooken. Dit beteekent, dat de beverrol en allen die
aanwezig zijn gezegend worden. Nu begint het geregelde zingen en dansen. De leider
zingt eerst vele liederen over de zon en over de maan en ook zeer vele over de
morgenster. Dan zingt hij eenige liederen over de herten, elanden en enkele andere
dieren, die in de bergen huizen. Daarop haalt hij een vierkant stuk buffelhuid uit den
bundel, waarop hagedissen zijn geteekend en begint tot die hagedissen te bidden.
Als het bidden tot de hagedissen is afgeloopen, neemt hij een van de rammelaars uit
de rol, zegent die en zingt een lied over de kraaien en de andere vogels. Vervolgens
haalt hij al de overige rammelaars te voorschijn en deelt die uit. Terwijl hij nu de
kraaien aanbidt en hunne gewoonten bezingt, houden de anderen zich gereed om met
hun rammelaars op de buffelhuiden te slaan die vóór hen liggen. De leider zegt in
zijn lied de woorden: ‘ik vind mijn rammelaars mooi’. Als hij deze woorden viermaal
heeft uitgesproken, slaat hij met zijn rammelaar op de medicine-huid en doen al de
anderen dit na, en zingen met hem mee, steeds met de rammelaars op de huiden
slaande. En dit zijn de liederen die ongeveer een halven dag duren. Vervolgens begint
de leider te bidden en te zingen over vier of vijf bevervellen en beveelt eenige
vrouwen, zijn eigen vrouw en drie of vier andere, om vóór hem op de knieën te gaan
liggen. Wanneer hij nu met het aanbidden van de bever-
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vellen klaar is, geeft hij er één van aan zijn vrouw en de andere aan de andere vier
vrouwen. Dan begint hij opnieuw te zingen, nu de beverliederen, en gaan de vrouwen
dansen. Zij bewegen de knieën en bootsen met de vellen de bewegingen van een
levenden bever na. Een tijd lang maken zij er duikbewegingen mee en dan staan zij
op en beginnen rond te dansen, ieder met haar bevervel op den schouder: de leidster
van de vrouwen houdt haar bevervel in de handen. Zij dansen viermaal rond en gaan
dan zitten. Nu is de leider van den dans vermoeid van het zingen en rust een poosje.
De jonge man die het altaar bedient, vult de medicine-pijp en geeft haar aan den
leider. Deze houdt haar eerst in de richting van de zon en bidt daarbij een geruimen
tijd, daarop houdt hij haar naar de maan gewend, die hij ‘de oude vrouw’ noemt.
Vervolgens keert hij haar naar beneden en bidt tot den grond en tot de boomen die
daarop groeien en alle dieren en bergen en het gras ook. Hij steekt nu de pijp aan en
laat hem rondgaan van rechts naar links, maar de mannen rooken er alleen uit. De
vrouwen hebben haar eigen pijp en rooken daar nu ook uit, evenals de mannen. Als
zij een poosje gerookt hebben, krijgt de jonge man, die het altaar bedient, den stok
weer en neemt daarmee wat houtskool op. Die houtskool legt hij op het altaar. De
leider neemt een vlecht uit sweetgrass, scheurt daar een stukje van af en legt dat op
de houtskool, zoodat er rook komt. Hij aanbidt nu zijn beverbundel. Daarop volgt
het dansen met skunkvellen: dat doen de vrouwen op dezelfde wijze als met de
beverhuiden. Dan volgen de zomer- en de winterwezel, die eveneens door de vrouwen
worden vereerd, maar bij dezen dans blijven de vrouwen staan of op de knieën liggen.
Ieder dier heeft een afzonderlijk lied en zoowel de mannen als de vrouwen kennen
al die liederen. Nu komt de beurt aan den mink: deze wordt echter door één man
vereerd, die daartoe door den leider wordt aangewezen: de leider begint te zingen,
de andere aanwezigen vallen in en dan danst die eene man viermaal met het vel van
den mink de lodge rond. Dan volgt de stok als
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vertegenwoordiger der beverwerken. De leider legt de vier stokken vóór zich neer
en begint te zingen: zijn vrouw en drie andere vrouwen knielen nu voor de stokken
neer en beginnen haar kniedans. Zij zitten als bevers die aan een dam bezig zijn. Dan
nemen zij ieder een stok op en steken hem tusschen haar voortanden, zooals de bevers
een stok vasthouden, en dansen viermaal de lodge rond. Als dit gedaan is, gaan zij
alle weer zitten. Nu gaat de leider den mountain-lion aanbidden. Hij houdt zijn
medicine-stok opgeheven in de linkerhand en pakt met de rechterhand een
mountain-lion-staart op. Bij deze gelegenheid wordt er niet gerammeld, maar alleen
gezongen. Hij laat den staart langs den stok op- en afklimmen alsof hij leefde. Dat
doet hij viermaal en daarna legt hij hem weer bij de andere dingen. De muizen, die
daarop aan de beurt komen, worden terzijde gelegd en alleen door het zingen van
hunne liederen vereerd. Dan volgt het prairie-chicken; niet heele huiden, maar alleen
de staartveeren worden hiervoor gebruikt. Deze legt de leider vóór zich neer en dan
knielen de vier vrouwen weer en bootsen in haar kniedans bewegingen van het
prairie-chicken na: dit wordt op geen andere wijze vereerd. Op het prairie-chicken
volgt de zeemeeuw: deze wordt bezongen, maar er wordt niet mee gedanst. Dan volgt
de zwaan: deze wordt alleen door den leider vereerd. De leider houdt het zwanevel
vast en danst er viermaal de lodge mee rond, terwijl de anderen zingen. Als dit
afgeloopen is, zijn er ongeveer twaalf uren om, sinds het begin van den dans.
Nu legt de leider eenige buffelhoeven, die aan elkaar vast zijn gebonden, vóór
zich neer. Hij knielt en aan den anderen kant knielt zijn vrouw. Dan bidden zij tot
de hoeven en voeren een kniedans uit. Daarop houden zij hun hoofden zooals een
mannelijke en een vrouwelijke buffel wanneer zij op het punt staan de koppen tegen
elkaar te stooten en brullen als een kwade buffel. Na dit eenigen tijd gedaan te hebben,
staan zij op en dansen de lodge rond. Soms blijft de man stilstaan onder zijn dans
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en kijkt rond zooals een woedende buffel dat doet en dan stooten hij en zijn vrouw
met de hoofden tegen elkaar. Zij dansen vier maal de lodge rond en dan gaat de
vrouw zitten. De leider blijft alleen voortdansen en kijkt of hij onder de aanwezigen
ook een vriend ziet die zijn vrouw bij zich heeft. Vindt hij er een, dan gaat hij naar
die vrouw toe, legt de buffelhoeven voor haar neer en gaat zelf zitten. Nu lacht en
roept iedereen tegen die vrouw, dat zij moet opstaan en de lodge ronddansen. Zij
staat dan op en danst de lodge rond, een buffelkoe nabootsend. Zij houdt daarbij de
hoeven in de hand. Op haar beurt zoekt zij nu een vriendin, die met haar man aanwezig
is, en werpt de hoeven voor dien man neer. Iedereen roept dan weer tegen dien man,
dat hij op moet staan en ronddansen. De vrouw staat vóór hem en doet als een kwade
buffelkoe. De man staat op en samen dansen zij nu de tent rond. Dit wordt herhaald
door verscheidene mannen en vrouwen. Ten slotte worden de hoeven weder bij den
inhoud van den beverbundel neergelegd. Dan wordt een hondenvel vereerd: hiermee
danst de leidster der vrouwen viermaal de lodge rond. Nu bergt de leider al de heilige
voorwerpen weg. De jonge man die het altaar bedient krijgt de medicine-stok, neemt
daarmee wat houtskool op en legt dat op het altaar. De leider scheurt een stukje van
zijn sweetgrass-vlecht af en legt dat op de houtskool: met den rook worden de heilige
voorwerpen vereerd.
Er is bessensoep en gekookt vleesch. Dat wordt nu door den jongen man die het
altaar bedient onder de aanwezigen rondgedeeld. Als iedereen soep en vleesch heeft,
pakt de leider één bes uit zijn soep en houdt die met de rechterhand omhoog. Alle
anderen doen hem dit na. Hij bidt eerst tot de zon, en met hem alle anderen, dan tot
de maan, dan tot de morgenster. Dan houdt de leider zijn bes tegen den grond, alle
anderen doen hetzelfde en allen bidden nu tot den grond, de rivieren, kreeken, meren,
dieren, rotsen, boomen en het gras. Daarop stoppen allen die bes waarmee zij gebeden
hebben, onder den grond, en beginnen blijmoedig hun vleesch te eten en hun soep
te
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drinken. Dit feestmaal beteekent, dat zij eten met de heilige voorwerpen van den
beverdans. En zij noodigen de zon, de maan, de morgenster en alle wateren, rotsen,
boomen en dieren uit om er aan deel te nemen.
Tot zoover Síkimiaχkitopi.
Prof. Uhlenbeck heeft bij den beverdans allerlei dingen opgemerkt die afwijken
van hetgeen Síkimiaχkitopi meedeelt, maar aangezien de details van ondergeschikt
belang zijn, wil ik daar niet over uitweiden. Dit moet evenwel gezegd worden, dat
de otter en de beer, waarvan S. geen gewag maakt, een groote rol in het ritueel spelen
en dat alle of nagenoeg alle dieren welke in den beverbundel gerepresenteerd zijn,
door de dansen dramatisch worden gesymboliseerd. In den zomer van 1911 gebeurde
het Prof. Uhlenbeck, dat dansende vrouwen, die gebaren en geluiden van den beer
nabootsten, hem herhaaldelijk aanspoorden om op te staan en, tegenover haar
dansende, hetzelfde te doen, aan welke aansporing door hem slechts ten deele gevolg
werd gegeven.
Thans zullen wij de beschrijving van S. doorloopen en, waar dit noodig is,
toelichten en aanvullen.
De dans heeft plaats in een gewone, groote tipi (conische tent) die aan den oostkant
(waar de ingang is) gewoonlijk overgaat in een zonnetent, die speciaal voor de zich
buiten de tipi bevindende toeschouwers wordt opgericht. Tegenover den ingang, aan
den westkant dus, ligt de beverrol (waarover straks meer). Ten noorden van de
beverrol zit de leider van de ceremonie: deze heeft de beverrol dus aan zijn
rechterzijde. Naast hem, langs den tentwand geschaard, zitten tien of twaalf mannen,
‘die hém helpen’, d.w.z.: de mannen die beschilderd worden en van het begin af
actief in de ceremonie optreden. Voór deze mannen liggen drie of vier buffelhuiden
uitgespreid. Het overige deel van den noordelijken tentwand is bezet met mannelijke
toeschouwers, die evenwel, zooals men uit de beschrijving van S. heeft gezien, ook
in den dans optreden. Onder hen bevindt zich ook de jonge altaardienaar. Deze heeft
een vierkante plank voór zich liggen. Ten
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zuiden van de beverrol zit de vrouw van den leider; ook zij heeft eenige vrouwen als
helpsters naast zich. Naast deze zitten de vrouwelijke toeschouwers: de mannelijke
en de vrouwelijke toeschouwers zitten dus tegenover elkaar. Voór (ten oosten van)
de beverrol bevindt zich het altaar: een vierkant, rechthoekig uitgesneden, ondiep
gat. In het midden van de tipi is de ‘haard’: een cirkel van groote steenen waarbinnen
het vuur brandt. Ten oosten daarvan staat het voedsel klaar: potten soep en groote
stukken vleesch. De ruimte die, rondom het vuur, openblijft heet de ‘danskring’.
De beverrol bevat alle heilige voorwerpen die bij het ritueel te pas komen; deze
alle op te noemen is niet mogelijk, want de eene beverrol verschilt wel eens van de
andere, niet alleen doordat er bepaalde voorwerpen aan ontbreken, maar ook doordat
er nieuwe bij kunnen komen. In het algemeen zal men evenwel de volgende dingen
onder de beverdansparaphernalia aantreffen: 1. eenige rammelaars (een peervormige
zak van buffelhuid waarin kleine steentjes, een stok in het dunne einde gestoken);
2. vijf of zes bevervellen; 3. vijf of zes beverratvellen; 4. drie of vier staartveeren
van het prairie-chicken; 5. twee medicine-pijpen; 6. zes of zeven verschillende soorten
van eendevellen; 7. drie of vier verschillende soorten van ganzevellen; 8. twee of
drie zwanekoppen met de halzen; 9. twee of drie eekhoornvellen; 10. twee of drie
kraaieveeren; 11. twee of drie bergeekhorenvellen; 12. twee of drie muizevellen; 13.
een of twee rattevellen; 14. een of twee visonvellen (een soort wezel); 15. twee of
drie staartveeren van den arend; 16. drie of vier zomerwezelvellen; 17. drie of vier
winterwezelvellen; 18. eén hondestaart; 19. een stuk buffelhuid met de haren erop;
20. vier of vijf beverstokken; 21. drie of vier beenen fluitjes (uit vogelpooten
gemaakt); 22. drie of vier kleine zakjes met kleurstof; 23. vijf of zes medicine-stokken;
24. tien of twaalf vlechten gras (Sweetgrass); 25. een klein zakje dennenaalden; 26.
twee bundels buffelhoeven; 27. eén bundel elandshoeven; 28. een ijzeren fluitje; 29.
drie of vier indiaansche tabaksplanten.
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Hieraan moeten nog worden toegevoegd: een ottervel en iets wat den beer
representeert.
Waarschijnlijk is aan elk dezer voorwerpen een verhaal verbonden, waarin wordt
verklaard wat het betrokken dier met den beverdans te maken heeft. Zoo vertelt men
over de elandshoeven en de kraaieveeren de volgende merkwaardige geschiedenis.
De ‘vrouw’ van een eland liep weg met een ‘jongen man’ (een jongen mannelijken
eland). Haar echtgenoot zocht haar. Hij ontmoette een moshert en verzocht dien met
hem mee te gaan. Samen gingen zij verder. Toen zagen zij een kraai: ook deze werd
uitgenoodigd mee te gaan. Zij gingen naar de Stekelvarkenheuvels. De kraai vloog
steeds vooruit en kwam, telkens als hij elanden zag, de anderen waarschuwen. Zij
gingen dan naar die elanden toe, vonden niets en zetten de tocht voort. Toen zij aan
de Stekelvarkenheuvels kwamen, zag de kraai haar en deelde het den eland mee. Zij
bleven staan bij een zwaren katoenboom en de eland zei: ‘als deze zware boom
degeen is die met mijn vrouw is weggeloopen, dan zal ik hem op deze manier
behandelen’ en stortte zich met geweld met zijn horens tegen den boom. Hij schudde
hem even, meer niet. Toen deed het moshert wat hij kon, maar met even weinig
succes. Zijn pooten zakten in den grond, terwijl hij op den boom afrende; hij gaf er
een trap tegen en zijn poot ging door den stam heen (zonder den boom te vellen).
Toen gingen zij naar de elanden. Tegen hem die zijn vrouw geroofd had, zei de eland:
‘ik kom mijn vrouw opzoeken’. ‘Ja’, zei de ander, ‘we zullen om onze (!) vrouw
dobbelen; door middel van dezen zwaren pijnboom hier; zullen we om haar loten’.
Toen rende de eerste echtgenoot op den boom af en stiet hem met zijn horens, maar
verwikte hem niet. De ander velde hem. Toen zei hij tegen het drietal: ‘als jullie
drukte maakt, gaat het met jullie ook zoo’. Toen werden zij bang en gingen weg.
Onderweg zei de kraai: ‘ik zou hem wel de baas zijn geweest’. ‘Hoe dan?’ ‘Ik zou
op zijn horens zijn gaan zitten en vandaar een van zijn oogen hebben stuk gepikt: en
zijn andere oog
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ook’. Toen zei het moshert: ‘laten we teruggaan; wij zullen hem voor de vrouw
betalen, ik met mijn hoeven, de eland met zijn horens en de kraai met enkele van
zijn veeren’. Zoo gezegd, zoo gedaan. Zij gingen terug en de eland kreeg zijn vrouw.
De andere eland kwam op zijn omzwervingen bij een alleenwonenden man, die
den beverbundel bezat. Deze man heette hem welkom en gaf hem te eten. Toen zij
gegeten hadden, gaf de eland hem de veeren, de hoeven en de stukken horen en zei
tegen hem: ‘je hebt mij goed behandeld en ik geloof dat deze dingen veel waarde
voor je hebben; berg ze op in je beverbundel.’ Daarop ging de eland weg. Toen hij
weg was, bedacht de vrouw van den man dat zij de liederen van die dingen niet
kenden en stuurde haar man achter hem aan om hem terug te halen. Zoo gebeurde
en hij leerde hun de liederen. En nog altijd dansen zij die den beverbundel hebben
met deze drie dingen.
Als nu aan alle overige beverdans-paraphernalia dergelijke tradities verbonden
zijn, hetgeen, zooals ik reeds zeide, zeer waarschijnlijk is, dan werpt dit een zeker
licht op de wordingsgeschiedenis van het heele ritueel. Immers zooals de dans zich
op het oogenblik voordoet, heeft hij meer van een algemeene vereering van alle in
de levende en levenlooze natuur verscholen tooverkrachten dan van een bijzondere
water- (resp. waterwezens-) cultus; alleen uit de omstandigheid, dat de beververeering
er blijkbaar ook thans nog het voornaamste element van uitmaakt en dat de beverdans
in zijn geheel door de roodhuiden altijd in de eerste plaats met het beververhaal in
verband wordt gebracht, schijnt het duidelijk te blijken, dat de water- en
beververeering werkelijk als de kern beschouwd moet worden. Nu zouden wij ons
deze ontwikkeling van het beverdans-ritueel wel op verschillende wijzen kunnen
verklaren, maar geen enkele verklaring zou boven eenige andere de voorkeur
verdienen, als niet de hier meegedeelde traditie ons de richting aanwees, waarin wij
de oplossing moeten zoeken.
Er is sprake van zekere dierlijke lichaamsdeelen waarin
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een zekere tooverkracht schuilt. Waarin die tooverkracht zich uit, wordt niet vermeld,
maar geen der betrokken personen (resp. dieren) betwijfelt het bestaan ervan. Deze
magische voorwerpen nu, worden door den bezitter aan een ander te geschenke
gegeven en door dezen bij zijn beverdansparaphernalia gevoegd. Wij zien dus - iets
wat trouwens bij allerlei stammen gebruikelijk is - dat magische voorwerpen met
bijbehoorende liederen als een nieuw onderdeel worden opgenomen in een bestaand
ritueel, ook wanneer er voor zoover wij kunnen nagaan, volstrekt geen betrekking
bestaat tusschen het bestaande en het bijgevoegde. Nu is dit laatste, wat den beverdans
aangaat, slechts ten deele juist: immers hier zijn het vooral verschillende dieren die
vereerd worden en voor den ‘wilden’ roodhuid behooren alle dieren tot één groote
familie, evenals de menschen, of liever als de roodhuiden (want de blanken nemen
weer een afzonderlijke positie in het heelal in). Dat de meest verschillende dieren te
zamen vereerd worden, is dus heel begrijpelijk. Een andere vraag is echter, waarom
die eer aan bepaalde dieren te beurt valt, waarom het altijd bepaalde dieren zijn die
in de folklore op den voorgrond treden. Wel zegt Síkimiaxkitopi, dat alle schepselen
enz. in den beverdans vereerd worden, maar het is toch opmerkelijk, dat alleen zekere
dieren met name genoemd worden en ook alleen die dieren in den beverbundel
vertegenwoordigd zijn. Het heeft er allen schijn van, dat men zekere dieren werkelijk
vereert maar bovendien, om zich niet aan de gevolgen van de jaloezie van al het
overige bloot te stellen, nog eens eventjes in een algemeene vereeringsformule de
rest van den kosmos samenvat. Hoe wij ons dit verschijnsel te verklaren hebben, is
met de gegevens waarover wij op het oogenblik beschikken niet uit te maken, maar
als men een gissing wilde wagen, zou men aan totemistische dierenvereering kunnen
denken: de vereerde dieren zouden dan als de totems van de verschillende
exogamische groepen (‘clans’) te beschouwen zijn. Daar wij evenwel overigens geen
spoor van totemistische clans bij de Peigans kunnen ontdekken, hangt deze gissing
voorloopig vrijwel in de
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lucht. Wij zullen dan ook niet verder op dit punt ingaan, maar liever het verloop van
de ceremonie volgen en nog bij enkele belangrijke punten even stilstaan.
Wanneer de voorbereidende handelingen zijn afgeloopen en de ‘helpende’ mannen
en vrouwen beschilderd zijn (voorhoofd en kin rood), geeft de leider de noodige
instructies aan den altaardienaar. Het is eigenaardig dat die leider volstrekt geen
medicijnman behoeft te zijn: ieder die de vereischte ‘uitrusting’ bezit, kan als zoodanig
den dans leiden. Wij zien hier weer duidelijk dat de magische kracht geheel berust
bij de voorwerpen: aan het bezit van en het omgaan met die voorwerpen ontleent
een overigens willekeurige persoon een zekere priesterlijke wijding, die hem geschikt
maakt om de sacrale handelingen met goed gevolg te verrichten. De altaarknaap is
niets dan een dienaar. Toch verricht ook hij handelingen van het grootste gewicht:
op hem toch rust de taak om op een zeker oogenblik de booze geesten, die natuurlijk
op de loer liggen, van den ingang te verdrijven. Hij moet dit doen, wanneer de leider
in zijn lied deze woorden uitspreekt: ‘de oude man die in deze richting loopt, komt
thans op den heiligen weg’, d.w.z. ‘de zon, die in deze richting voortschrijdt, komt
thans de lodge binnen.’ De beteekenis van deze woorden is waarschijnlijk dat van
nu af de zon deelneemt aan den dans, dat op dit punt van de sacrale handelingen de
mystieke betrekking tusschen de zon en de dansers tot stand is gekomen.
Wanneer de zon met een rookoffer verwelkomd is, nemen de eigenlijke geregelde
werkzaamheden een aanvang. Eerst worden de zon, de maan en de morgenster met
liederen vereerd en daarna krijgen allerlei dieren achtereenvolgens een beurt. Wanneer
de leider met zijn rammelaars moet slaan, doet hij dat op een stuk buffelhuid waarop
hagedissen staan afgebeeld. Hagedissen worden namelijk als bijzonder goedmoedige
dieren beschouwd, ja als de eenige die zich een dergelijke behandeling (mishandeling!)
ongestraft laten welgevallen. Als er niets op geteekend was, zou de oorspronkelijke
drager van de huid, de buffel, wel
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moeten denken dat men hem sloeg - en hij is lang niet gemakkelijk als hij kwaad
wordt.
Wat de volgorde der verschillende onderdeelen betreft, kunnen wij den dans in
drie gedeelten verdeelen. Eerst heeft de vereering van de kraaien en van de bevers
plaats: dit gedeelte wordt besloten met een pauze, waarin de pijp rondgaat. Na de
pauze wordt de dans met een rookoffer hervat: een groot aantal dieren worden nu
achtereenvolgens vereerd. Als deze alle aan de beurt zijn geweest, heeft er weer een
rookoffer plaats en daarmee is het officieele gedeelte geëindigd. De paraphernalia
worden opgeborgen en een gezellig feestmaal van vleesch en bessensoep besluit het
langdurig plechtig samenzijn.
Bij de kraaienvereering heeft tevens een soort in wijding van de rammelaars plaats.
Wanneer de leider viermaal met zijn rammelaar op de buffelhuid heeft geslagen,
spreekt hij deze woorden uit: ‘ik vind mijn rammelaars mooi’. Vermoedelijk heeft
deze formule tevens ten doel om de rammelaars te paaien; evengoed als de huid op
een diplomatische wijze moet worden overgehaald om zich door de rammelaars te
laten bewerken, moeten ook die rammelaars met hun min aangename functie worden
verzoend; men vleit ze: ‘wat zijn het toch mooie rammelaars’.
Dan volgt de merkwaardige beververeering; deze valt eigenlijk in twee gedeelten:
vóór de pauze wordt de bever in het algemeen, in zijn kwaliteit als bever ten tooneele
gevoerd; ná de pauze wordt hij nog eens meer speciaal in zijn eigenaardige
werkzaamheid herdacht.
In de pauze wordt gerookt. Na de gebruikelijke aanroeping van zon, maan en
morgenster enz. gaat de pijp rond. Het doorgeven gaat van rechts naar links: immers
de zon staat met zijn gezicht naar het Noorden en beweegt zich dus van rechts naar
links.
In het laatste gedeelte zijn vooral de sacrale handelingen merkwaardig, waarmee
de hemellichamen en de aarde met alles wat zich daarop bevindt tot den maaltijd
worden uitgenoodigd. Met het plechtstatig begraven van een bes, die eerst aan de
hemellichamen en aan de aarde als sym-
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bool van het feestmaal is aangeboden, wordt waarschijnlijk niet bedoeld, dat die eene
bes aan de aarde geofferd wordt, maar dat de sacrale handeling van het uitnoodigen
thans is afgeloopen en dat men dus kan gaan feestvieren met de gedachte dat het
gansche heelal van de partij is. Als de bes een echt offer was, zou men niet kunnen
verklaren waarom alleen de aarde zoo royaal bedacht wordt; de hemellichamen toch
krijgen dan niets, want het vertoonen alleen van de bes kan moeilijk als een offer
worden beschouwd: dat zou, zooals uit zijn wijze van offeren in het algemeen duidelijk
blijkt, zelfs een roodhuid te mystiek zijn.
Na afloop van het feestmaal gaat ieder naar huis: zooals bij de meeste dansen die
niet bij voorkeur 's nachts worden uitgevoerd, zal dit gewoonlijk omstreeks
zonsondergang zijn.
Hiermede is wat ik in dit opstel wilde vertellen, afgehandeld. De vier dansen
waarmee de lezer, zij het dan ook zeer oppervlakkig, kennis heeft gemaakt, zullen
hem, hoop ik, een indruk hebben gegeven van datgene wat men ‘indiaansche cultuur’
noemt. Vreemd en grillig als die cultuur ons bij de eerste kennismaking aandoet, zal
toch ieder die eerlijk en onbevangen wil oordeelen na eenig nadenken tot de conclusie
komen, dat men onder al dat schijnbaar grillige en onbegrijpelijke maar weinig vindt,
wat ons werkelijk vreemd is, waar wij ontegenzeggelijk aan ontgroeid zijn. En als
men dit bedenkt, dan kan men zich ook voorstellen dat elke poging om deze menschen
in enkele tientallen van jaren tot een ‘beschaafde natie’ te vervormen, d.w.z. hun
geestestoestand zooveel mogelijk aan den onzen gelijk te maken, hopeloos moet
mislukken; te meer daar de menschen aan wie dit werk is opgedragen, ten deele door
onwetend fanatisme, ten deele door zelfzucht of onverschilligheid volstrekt niet voor
hun taak berekend zijn.
Ik wil hier niet verder op ingaan, want het is niet mijn bedoeling over de roodhuiden
in het algemeen te schrijven; slechts dit wil ik nog zeggen, dat de Indianen in de
allereerste plaats te beschouwen zijn als een verdrukt, mishandeld volk en dat zij
recht hebben op evenveel sym-
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pathie als welke verdrukte natie ook. Als de werkelijk ‘beschaafde’ menschheid
buiten Amerika dat inzag en zich daarover uitliet (zooals men dit thans over de
internationale politiek doet), dan zou men er misschien in slagen ook het in beschaving
zoo achterlijke Amerika van deze waarheid te doordringen en dit zou den roodhuiden
onberekenbaar veel goed kunnen doen.
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Over mevrouw Bosboom-Toussaint
Door J. Bosboom Nz.
‘Als eens het ik aan het woord is weet men nooit hoe ver en hoe lang de
ijdelheid en het zelfbehagen een mensch zullen voeren. Maar ik reken op
een ingeboren gevoel van voegzaamheid om mij in dezen de grens te
stellen, die niet mag worden overschreden, en zie hier juist de moeilijkheid.
't Is minder de vraag, wat men al niet zou kunnen zeggen, dan wel wat
men terug dient te houden.’
Deze woorden uit de nagelaten losse papieren der schrijfster bovengenoemd, die
mijne tante was, mogen tot motto strekken, waar ik, meermalen daartoe aangespoord,
het gewaagd heb eenige persoonlijke herinneringen aan het huiselijk leven dier tante,
met nog enkele persoonlijke beschouwingen daarbij neer te schrijven en het publiek
bij deze aan te bieden.
Mijn oudste herinnering aan mijne tante is van toen zij nog aan de Zuidwal woonde,
in haar eerste huis in den Haag. Ik moet een jaar of acht geweest zijn en was met een
van mijn broers bij oom en tante ten eten gevraagd. In die dagen at men nog vroeg,
om vier uur of half vijf,
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en dus daar het winterdag was kwamen wij zoowat tusschen licht en donker in de
kleine voorkamer binnen, waar tante veel placht te zitten.
Eén oogenblik van dien dag staat mij nog maar duidelijk voor den geest; ik zat
stil in een hoekje, in de vervolgkamer, tante zat voor haar schrijftafel in die zekere
houding, zooals zij veel placht te doen, met de armen half over elkaar - er bestaat
nog een portretje van Verveer, dat haar zoo weergeeft - het hoofd eenigszins
opgeheven te mijmeren.
Het moet een oogenblik geweest zijn kort nadat ik binnen was gekomen, en zij
mij stellig een stoel had aangewezen om op te gaan zitten; ik weet nog heel goed,
dat ik daar zat wel wat verlegen haar gade slaande, met een gevoel van: wat doe ik
eigenlijk hier, totdat zij op eens mij weer opmerkende - of mijn broer erbij was
herinner ik mij niet juist meer - op mij toeliep met uitroepingen van medelijden en
zelfverwijt, dat zij mij zoo aan mijn lot had overgelaten, terwijl ze mij aanhaalde en
liefkoosde om haar verzuim weer goed te maken en iets opzocht, een prentenboek
of zoo om mij bezig te houden. Hoe het verder ging weet ik eigenlijk niet meer.
Natuurlijk kwam oom thuis; we hebben samen gegeten, wij, jongens, zijn daarna
stellig met oom uitgegaan, zooals zijn gewoonte was.
In die kleine benedenkamer, waar tante werkte en waar ook in de achterkamer
gegeten werd, was het, dit weet ik wel, vol en gezellig; vol van boeken, zware groote
boeken, kleine beeldjes en vaasjes waren er ook, enkele gekleurde platen hingen er,
wanorde was er niet, maar toch ook niet die kleingeestige netheid, die men bij
sommige dames aantreft.
Er was zoo iets dat je bezig hield.
En, zooals in die oudere huizen veel voorkwam, was er aan het einde van den gang
een groote tuinkamer, de salon zal ik maar zeggen, met de deftige stoelen, die mijn
oom naar oud model bij zijn trouwen had laten maken, met het mooie porceleinkastje
van tante, een kamer, die
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de neefjes vast eens per jaar betraden, den eersten Zondag na St. Nicolaas.
Op dien dag werden wij daar door oom binnengeleid en door tante opgewacht om
onze cadeautjes te ontvangen, die op een groote ronde tafel toegedekt gereed stonden.
In dat huis, waar mijn tante de eerste jaren van haar gelukkig huwelijksleven heeft
doorgebracht, voltooide zij haar Leycestercyclus met Gideon Florensz. Daar heeft
zij in het derde jaar van haar huwelijk (54) die opdracht van ‘de Alkmaarsche wees
en andere Novellen’ aan haar echtgenoot geschreven om openlijk te getuigen, dat
zij zich gelukkig gevoelde en dat zij wel had gedaan niet ‘altijd alleen’ te blijven,
waar zij toch zoo tegen had opgezien na een groote teleurstelling eenmaal
ondervonden te hebben.
Nog herinner ik mij flauw ooms atelier boven achter, waarheen hij ons altijd
medenam, als hij vond dat het oogenblik gekomen was om tante met rust te laten.
Hij zette zich dan voor den ezel en gebruikte soms zoo'n neefje om voor hem te
poseeren.
In '59 verhuisden oom en tante naar den Zuid-binnensingel tegenover het
zoogenaamde Om-en-bij, een rustig buurtje, waar nog enkele groote, deftige huizen
stonden, groote tuinen lagen onder de schaduw van hooge boomen, waar tante van
uit de ramen op de eerste verdieping over de weide tot Delft toe zien kon.
Aan dit huis zijn vele herinneringen mijner jeugd verbonden. Zoo placht mijn
vader nog al eens bij zomeravond, Zaterdags, met een van ons naar 't Om-en-bij,
zooals altijd gezegd werd, te gaan om bij tante een kopje thee te drinken en zijn
broeder te vragen een eind mee terug te wandelen.
Op zulk een avond, 't was in '62, zie ik nog dat tante mijn vader ‘Maria van
Oosterwijk’ als presentexemplaar overhandigde. Haar jongst voltooide werk en het
laatste boek, dat hij van haar zou ontvangen. Want toen op dien mooien zomeravond,
wie dacht toen dat dit jaar '62 zoo rampspoedig voor oom en tante, voor ons allen
zijn zoude?
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In September ontviel aan ons gezin een meisje van acht jaar, in November stierf mijn
vader.
Bij mijn oom zoo gevoelig en aanhankelijk aan zijn familie, als hij was, ging de
smart dieper dan anderen wellicht meenen zouden; mijne tante voelde alles wel diep
mede, maar anders. Zij was bij alles wat er voorkwam meer nadenkend, zooals in de
Aspasia van Hamerling Socrates ‘der Nachdenkliche’ wordt genoemd.
Waar mijn oom door het verdriet gebogen en bijna ongeschikt tot werken werd,
bleef zij altijd in alles zelfs ver vooruitziende, met bewonderenswaardige
onbevangenheid het hoofd ophouden. Er was dan een zekere vertrouwen gevende
rust in haar, die goed deed; zij zette zich aan den arbeid en vond daarin troost en
afleiding.
Zooals ik wel als bekend mag onderstellen stierf mijn vader, B's. tweelingbroeder
op 45-jarigen leeftijd en werd mijn oom toeziend voogd over ons zevenen,
minderjarige kinderen.
De jaren '63 en '64 waren alzoo een tijd van ernstig aanvatten eener geheel nieuwe
taak voor hem, waarbij mijn tante als deelnemend toeschouwster, haar man zeker
wel eens raad gaf, maar nooit belemmerde of tegenwerkte.
In '63 werkte zij aan haren ‘Willem van Aelst, het laatste bedrijf van een
stormachtig leven’.
Nadat dit boek in '64 voltooid was werd zij hevig door de pokken aangetast, en
uit dien tijd herinner ik mij zeer goed, terwijl in mijn moeders huis ook pokken waren,
hoe ik van het eene huis naar het andere ging om tijding te brengen of te vernemen.
Het was lente, ik vermaakte mij in ooms tuin, zag hem bezorgd rondgaan en soms
opzien naar het openstaande venster der kamer waar de zieke verpleegd werd, meest
door zijn eenige zuster (tante Bet).
En mocht mijn oom al, zooals hij in een brief aan een vriend het uitdrukte met een
toespeling op haar laatste werk gevreesd hebben dat hij het laatste bedrijf doorleefde
van dit bewogen leven, tante herstelde vrij spoedig en wel zoodanig dat zij meermalen
getuigde na de pokken sterker geworden te zijn.
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Haar geheele voorkomen had eene verandering ondergaan. Dat uiterst teêre van
vroeger had zij verloren, al hadden de pokken geen sporen op haar gelaat
achtergelaten, wat zij daaraan toeschreef, dat zij nooit de wondjes met de vingers
had aangeraakt.
Als ik hier wensch te geven mijn persoonlijke herinneringen aan mijne tante is
het mij onmogelijk van mijn oom niet te spreken. Want de jaren '64 en daarna waren
in dat samenleven belangrijke jaren voor beiden en al werkte ieder op zijn eigen
wijze, op zijn eigen terrein, zij deelden toch in elkaars belangen.
Al spoedig in '64 en '65 waren twee der neven op studie gegaan aan de militaire
academie te Breda, en daar in dien tijd de kadets een heel jaar zonder verlof
wegbleven, ging oom evenals andere ouders of voogden zijn neven op feestdagen
als Paaschen of Pinksteren opzoeken.
Tante bleef dan alleen thuis en getroostte zich dit om de wille der neven, die ook
wel een verzetje in Breda mochten hebben en ontfermde zich weer over een paar
andere van het zevental, die zij dan bij zich vroeg voor een rijtoer of eenig ander
pleziertje.
Was de tijd eenmaal daar dat de neven vacantie hadden, dan werd het heele gezin
gevraagd op een zomeruittocht, waarbij tante voor het noodige zorgde.
En toch waar zij ook waren, die beide kunstenaars, altijd leefden zij met de gedachte
aan hun arbeid.
Had mijn oom al niet een schetsboek bij zich, de lust om te willen teekenen sprak
hij telkens uit en tante kon in een oogenblik van vreugde, terwijl niemand aan romans
of boeken dacht uitroepen: ‘leve Frits Millioen’!
Maar deed een stoutmoedige dan de vraag: ‘blijft Frits Millioen leven’? dan was
het strenge antwoord: ‘daar laat ik mij niet over uit, ik loop nooit vooruit wat mijn
werk betreft’.
En mocht zij, ondanks zich zelve, al eens zulk een uitroep doen, over haar werk
sprak zij uit zich zelve weinig of nooit.
Terwijl ik later heb begrepen, dat zij er vurig prijs
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op stelde, dat haar neven van het opkomend geslacht, belang in haar werk zouden
stellen, kan ik mij niet herinneren, dat zij ooit zeide: je moet dit of dat van mij lezen.
Op zijn hoogst zou ze in een gesprek b.v. over de beteekenis van den rijkdom
gezegd hebben: ‘och, rijk zijn 't is een rentmeesterschap, ik weet niet of je Pepoli
hebt gelezen’.
Sprak zij weinig of niet over haar werk, dat zij werkte en werken moest werd ons
niet zoo zeer ingeprent, maar was iets van zelf sprekends, zoodat zij op gewone dagen
eigenlijk ongenaakbaar was en wij ook niet zoo maar tot haar werden toegelaten.
Bij oom inloopen dat ging nog.
Zoo hadden wij in onze eerste jeugd een zekeren schuwen eerbied voor die tante,
die wij eigenlijk niet best begrepen, omdat als wij bij haar op een feestje of verjaardag
waren, zij soms zoo lief eenvoudig en toegeefelijk zijn kon, in 't geheel geen geleerde
vrouw, wat zij toch wel zijn moest.
Zij en oom deden 's avonds om de tafel gezeten met ons kinderen een domino of
ander spelletje, wij bedelden oom zijn ridderkruisjes te mogen zien, waarvan wij er
dan ieder een op de borst kregen, de kleinste het grootste kruis en waar tante verbazend
veel schik in had.
Waren wij al vroeg begonnen, te vroeg, om haar boeken, die er nu eenmaal waren,
te lezen - ik o.a. al heel vroeg Lauernesse - er over spreken, hoe zouden we dat
aanvatten? En al heeft geen boek uit mijn jeugd meer indruk op mij gemaakt dan
juist Lauernesse, eerst in veel later tijd, toen de 10e druk was verschenen en de
schrijfster er nog een enkel woord, als narede aan had toegevoegd, kwam ik er toe,
wat voor mij zelf herinnering was geworden, hoe ik geleefd had met Aernoud en
Ottelijne, hoe ik er niet van had kunnen slapen, haar te zeggen, waarop zij met tranen
in de oogen antwoordde: ‘ja 't is toch, geloof ik, wel een goed boek geweest,
Lauernesse’.
Over Frits Millioen werd wel een woordje gewisseld, vooral omdat tante niet wilde
dat een van de neven - die neven waren nog al vlug op de teekenschool - er aan
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denken zou, schilder te worden; oom wilde dat ook niet, omdat hij bij ondervinding
wist, hij, die zoo hooge eischen aan zich zelf stelde, hoe moeilijk het kunstenaarsleven
was.
Ik hoor het haar nog zeggen, toen de oudste officier zou worden: beter genie
(genie-officier) dan poëzie.
In '69 ging de oudste neef, in '70 de tweede als officier naar Indië.
Een vader zou niet meer hartelijke teederheid zijn zonen betoonen dan deze oom
het zijn pupillen deed en de tante, die zich niets aanmatigde, waar zij toch zoo na
stond aan dezen toezienden voogd, die nooit raad van een of anderen aard opdrong,
verzuimde niet den vertrekkende een geschenk als souvenir mede te geven en iets
van haar werken, dat zij wilde, dat haar neven lezen zouden bijv.: ‘de Verrassing
van Hoeij.’
Hadden mijn twee oudere broeders voor goed en voor lang den vaderlandschen
grond verlaten, ik zelf vertrok in '69 in betrekking naar Amsterdam en de gelegenheid,
die zich thans voor deed, al kwam ik ook vaak in den Haag, om mij met mijn oom
en tante per brief te onderhouden was mij heel welkom.
Ik hield van schrijven, ik hield er van mijn gedachten soms over beider werk te
formuleeren, en dit kan ik wel zeggen, als ik dit naar hun zin gedaan had, kreeg ik
ook antwoord en raad om dit te gaan zien of dat te lezen; en de getoonde belangstelling
deed tante besluiten mij een nieuwe uitgaaf van een harer werken te schenken.
Al kan ik zeggen, dat waar mijn oom mijn moeder krachtig en hartelijk ter zijde
stond, niet zoo zeer in het opvoeden, als wel in het vooruitbrengen harer kinderen
en dat dit eigenlijk ging zonder eenigen tegenspoed; er was eenmaal sinds '62 over
den genialen schilder iets gekomen, een schaduw, mag ik wel zeggen, die achter hem
stond: un malheureux vêtu de noir qui lui ressemblait comme un frère, die hem belette
om rustig te kunnen werken, tante getuigde het zoo vaak: ‘oom moest eigenlijk zulke
beslommeringen niet hebben, hij is er te veel kunstenaar toe’.
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Terwijl zij als ze wilde onder het werk de zorgen kon vergeten en afschudden, maar
dan ook niet gestoord mocht worden, een consigne door oom en Aal, de oude
Geldersche meid, trouw in acht genomen, was dit met oom anders. Wat hij aan zorgen
had kon hij niet afschudden, hij spaarde zijn vrouw zooveel hij kon, zich zelf sparen
kon hij niet.
En daar hij nu eenmaal toch zorgen had en werken moest kwam er telkens een
periode terug, waarin een onmacht in den vorm van melancholie hem overviel met
de vrees, dat de kracht om te werken hem geheel zou ontzinken. En juist deze
omstandigheid spoorde de vrouw aan tot nieuwe krachtsinspanning. Sprak zij altijd
van te gaan rusten, als zij een werk voltooid had, veel eerder dan men zou denken
was zij alweer aan den gang, uit behoefte om te werken en om de zorgen van haar
man af te nemen.
Zoo verscheen in '70 ‘de Delftsche Wonderdokter’, een stof, die haar al vóór Hoeij
had bezig gehouden en die tot haar vreugde meer succes had dan de laatste daaraan
voorafgegane werken.
Vooral dat Potgieter nu weer eens tevreden was en schreef: ‘een brief, die met den
Wonderdokter aanvangt mag niet met pruttelen’ - wat hij wel eens scheen te doen ‘eindigen’, verheugde tante buitengemeen.
Als er dan een boek af was, en vooral in zoo'n geval van succes vroeg zij ons
allemaal, het geheele gezin, om een feestje te vieren en sloofde Aal zich uit.
Soms kwam dan nog de grootste verrassing als oom zich verwijderde om de lichten
in het atelier te gaan opsteken.
Waren er weken, misschien maanden, verloopen, dat hij niemand in zijn atelier
wilde hebben, ook zijn vrouw niet, als zijn werk hem nog niet beviel - hij was zoo
naief eigenlijk om te meenen, dat anderen ook zouden zien, hoe hij zijn kunstideaal
nog niet bereikt had - eindelijk kwam hij er dan mee voor den dag, als hij over zich
zelf tevreden was, plaatste mijn moeder, die hoegenaamd geen
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pretentie van kunstkenster had, of zelfs ons zoo jong als we waren voor zijn werk
en wees ons op die onderdeelen, die ons allicht ontsnapt zouden zijn, genoot zelf er
van zeggende: maar ik heb er ook op gesjouwd, en was gelukkig als wij met hem
medevoelden en medegenoten.
Zal het verwondering wekken, als ik zeg dat wij soms stil er van werden en bij
innerlijke vreugde, stil op den weg naar huis waren.
Zeide ik daar, dat mijn oom zelfs bij tijden zijn vrouw niet in zijn atelier toeliet,
zoo herinner ik mij nog een klein voorval, dat zich aldus toedroeg. Ik was door oom
toegelaten, hij had penseel of teekenstift neergelegd en had al pratende een portefeuille
met schetsen van werk van vroeger geopend, die hij met mij doorliep. Ik weet nog
dat ik de opmerking maakte: ‘als u nu dat alles ziet, hoe kunt u dan nog aan u zelf
twijfelen’, en terwijl wij geheel in beschouwing waren, werd daar de deur driftig
geopend en stond mijn tante voor ons vragend, wat er was en waarom wij niet boven
kwamen.
Wij schrikten op en terwijl mijn oom antwoordde: 't is niets kind, ik laat hem maar
wat zien en de portefeuille sloot, begreep ik haar rechtmatigen naijver, den naijver
van haar, die zoo vaak getobd had over dat werk, dat maar niet af wilde komen en
dat zij zelfs niet zien mocht.
De bui was spoedig over en wij volgden haar naar haar kamer. Nu ik toch van
tante's driftige buitjes spreek, komt mij nog iets in de gedachte.
't Was in den schoonmaaktijd. Tante's schoonzuster (tante Bet) hielp aan het
afstoffen en inruimen der boeken. Daar komt tante Geertrui een boek in handen, dat
zij een prul achtte, van een dier dames uit den tijd toen men nog vol was van de
emancipatie der vrouw. ‘Ik zou het wel het raam uit willen keilen’ zegt ze tegen haar
helpster, welke antwoordt: ‘doe dat in 's hemels naam niet.’ En terwijl tante Geertrui
met het boek in de hand aarzelende wat te doen naar buiten kijkt roept ze uit: ‘daar
staat ze - de schrijfster van het boek - waarachtig voor de deur, ik kan haar nu niet
ontvangen.’ Had tante aan haar op-
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welling toegegeven, de schrijfster had dan haar eigen boek op 't hoofd kunnen krijgen.
Die schrijfster is nu lang vergeten, maar dezelfde naam leeft voort in die van een
jong gestorven dichter van veel talent.
Ik sprak daar van die Zondag-ontvangavonden.
Onder de vrienden, die deze wel bijwoonden behoorden Van Zeggelen, Lod.
Mulder, de schilder S. van den Berg, Mart. Nijhoff, J.J. Cremer, L.R. Beynen, Jozef
Israëls een enkele maal, en nog veel anderen, die ik niet allen noemen kan.
Wat in de zestiger jaren de heeren Jhr. van Rappard te Woudenberg en Hacke van
Mijnden te Loosdrecht voor het echtpaar waren, gastheeren bij wie zij zomers buiten
konden gaan uitrusten, terwijl mijn oom juist door dat buiten zijn, zijn gezondheid
vernieuwde en zijn talent verjongde met allerlei nieuwe onderwerpen als:
boerendeelen, erven, bosch- en duingezichten aan te vatten, waren in de zeventiger
jaren de heer en mevrouw Van Tienhoven.
Zoo werd op den Scheveningschen weg, Majoor Frans, aan den Binnensingel
begonnen, onder de boomen van villa Erica voltooid. Majoor Frans, de eerste
hedendaagsche roman van mevrouw B.-T., die een voldingend succes had.
Elders1) heb ik reeds medegedeeld, dat Potgieter al jaren lang er bij de schrijfster
op had aangedrongen het historische genre los te laten en het hedendaagsche te
beproeven.
Zij zelve meende buiten het historische geen belangwekkende situaties te kunnen
bedenken, daar zij niet piquant wilde wezen als George Sand, die zij om haar stijl
zeer bewonderde.
Ik hoor mijn tante nog over M.F. sprekende, zeggen: ‘Och, ik doe dit nu maar zoo
spelende weg, 't is veel gemaklijker - ook de briefvorm kwam haar gemaklijker voor
- dan die historische voorstudies te moeten maken;’ maar toch was er tevens iets in
haar toon, dat zeggen wilde: 't is toch het echte niet!

1) Nederlandsche Bibliotheek nos. XIII-XIV.
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Vooral van sommige jonge lieden vernam zij, dat ze verrukt waren van Francis en
dat deed haar wel plezier. Maar het hinderde haar zeer, dat in een beoordeeling in
‘De Spectator’ Hroszwitha (Elise Haigthon) haren Leopold een zwakkeling en een
braven Hendrik had genoemd en Francis als karakter hooger stelde dan Leopold.
Er over sprekende zei ze: ‘ik begrijp het wel, zij kunnen niet velen, dat Francis
zich gewonnen geeft, zij willen niet dat zeker vrouwelijke, het opzien tegen een man.’
Neen, dan maakte Dr. Schaepman het beter, toen hij schreef: ‘de wet der harmonie
door de tegenstrijdigheid eischte dezen jonker tegenover Majoor Frans’.
‘Ja, men moet elkander aanvullen om gelukkig te worden’, zei mijne tante.
De vlucht, die het boek nam is bekend, maar zelve zuchtte de schrijfster wel eens
‘als het Gideon Florensz ware geweest’, doch voegde er dan bij: ‘dit boek is toch
ook niet voor iedereen’ en dacht er misschien bij, dat langs den weg van M.F. hare
vroegere werken, waarin zij wat voor haar een hooger beginsel was, had gegeven,
tot meerdere bekendheid zouden kunnen komen.
Op Majoor Frans volgde ‘Laura's keuze’, een novelle, die zij zelve weinig schatte
en waarvan zij zeide: ‘dit is nu eens goed voor dames’, maar die wellicht juist door
hare mindere beduidenis den uitgever Kruseman voordeel gaf in stede van vroegere
veel zwaardere historische romans.
Maar hoe dan ook, Potgieter, de oude trouwe vriend, die Zondags zoo vaak en zoo
vaak ook te vergeefs kwam, om het echtpaar er uit te halen, die toonde zoo goed te
begrijpen wat de beide kunstenaars noodig hadden, afleiding en verfrissching van
indrukken, Potgieter had toch een goeden raad gegeven met de schrijfster aan te
moedigen om hedendaagsche stof te kiezen.
Ja, 't was of er een frissche wind door het huis woei, toen iedereen daarover sprak,
zooals, wat ik niet beleefd heb, het eens moet geweest zijn in den tijd van de romantiek
bij de verschijning van ‘het Huis Lauernesse’; toen Albert Réville, de M.F. voor de
Revue des deux Mondes
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bewerkte en mijn oom als van nieuwen lust aangegrepen naar Maasland ging om
daar op verzoek, het zou voor Réville zijn, de kerk te schilderen, want in de latere
jaren maakte hij weinig of geen studies meer in de kerken, hij had z.i. genoeg in
portefeuille.
In '76 waren mijn oom en tante 25 jaar gehuwd en door het succes van M.F.
misschien ook, was er meer algemeene deelneming in dit feit, al waren het ook de
oudste en beste vrienden, die zich vereenigden om hiervan een feest te maken.
Weken, ja, maanden van te voren was mijn oom neêrslachtig en gedrukt, niet
tevreden over zich zelf, toch ging het feest door. Er was eerst receptie aan huis, waar
Dr. L.R. Beijnen een toespraak hield, zooals hij dat vermocht, treffend en hartelijk,
en namens een commissie het zilveren paar kwam uitnoodigen voor een maaltijd,
die enkele dagen later zou plaats hebben.
Aan dien maaltijd, waar ik ook mede aanzat, was J.J. van Oosterzee feestredenaar
zal ik maar zeggen en aanbieder van het feestgeschenk namens de vrienden. Zonder
over dit feest uit te wijden wil ik hier nog bij vermelden, dat, terwijl men aan tafel
zat een bode, van wege koningin Sophie een geschenk - een gouden medaljon - kwam
brengen voor de zilveren bruid. De koningin, die eerst laat van het zilveren feest
kennis had gekregen, wilde de bruid toch hare belangstelling toonen.
Nu ik van koningin Sophie spreek mag ik wel vermelden, dat waar het geheele
leven mijner tante is voorbijgegaan zonder eenige erkenning van regeeringswege,
de genegenheid door deze vorstin haar betoond, haar toch weer een eigenaardige
voldoening was en ik zie nog mijn tante - 't was een jaar later - zitten mijmeren, toen
de koningin overleden was, met een brief van Professor Quack voor zich: ‘neen’, zei
ze, ‘ik kan Quack geen plezier doen, ik kan hem geen mededeelingen doen omtrent
mijn gesprekken met de Koningin, nu het lijk nog boven aarde staat, daartoe waren
ze - die gesprekken - van te vertrouwelijken aard’.

Onze Eeuw. Jaargang 12

409
Men begrijpt dat Prof. Quack over de Koningin wilde schrijven, wat hij ook gedaan
heeft in ‘de Gids’.
Wat het zilveren feest aangaat, ondanks zich zelf werd mijn oom medegesleept
voor het oogenblik maar korten tijd daarna keerde zijne neerslachtigheid nog heviger
terug; voor mijne tante een tijd van ernstige spanning. Toch behield zij den moed en
ving een zomerreisje met haar man aan naar het noorden van ons land, wat hem zoo
deed opleven, dat hij aan het werk toog en met een welgevulde portefeuille thuis
kwam met teekeningen van de kerken te Haren, te Midwolde, te Stedum en met
allerlei schetsen naar de natuur in Drenthe en Groningen.
Zoo eindigde '76 veel beter dan het begonnen was, maar vóór het einde des jaars
kregen mijn oom en tante tijding, dat zij wegens verkoop van het door hen gehuurde
huis verhuizen moesten.
Gaf hun dat eerst een schrik, waar zou mijn oom een goed atelier - wat hij nu wel
had - vinden? Wat zouden de beslommeringen aan het verhuizen verbonden hen in
hun werk storen; de buurt, de binnensingel was al lang niet meer wat die eenmaal
geweest was. De rust van vroeger was weg.
Het Om-en-bij, vroeger een buitenweg, waar mijn oom en tante als de dagen kort
waren, na gewerkt te hebben, nog vóór het eten wandelden om over het land de zon
te zien ondergaan, was geheel bebouwd, van stil was het er druk geworden; het
poëtisch landelijke van vroeger had plaats gemaakt voor een levendige stadsdrukte,
wel aardig om te zien maar niet geschikt voor de peinzende oogen der schrijfster om
op te staren.
En toch dat huis; oom zeide er van, toen hij er uit was: ‘ik heb het zonder weemoed
verlaten.’ Ik dacht ‘gelukkig voor hem’, daar dit een bewijs was van zijn gezondheid
en levenslust. Want aan dien binnensingel hebben beiden toch de moeilijkste jaren
van hun samenleven doorbracht. De jaren '62, '64, '65 en latere nog.
Dat huis, voor mij is het onvergetelijk. Er was daar warmte en hartelijkheid. Van
oom en tante leerden we
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direct niets. Ze gaven je nog al eens een boek in handen, wezen je - oom vooral - op
alles wat er bijv. op een plaat te zien was en lieten je niet, zooals kinderen doen, de
bladen van een prentenboek vlug omslaan. Zij eischten ook van je een geregeld
verhaal van een voor kinderen belangrijke gebeurtenis, een uittocht, een feestje of
zoo iets. Je moest iets weten te vertellen en ook weten te luisteren als zij spraken.
Maar oom kon ook zoo joviaal zijn met ons jongens, dat tante wel eens
waarschuwend den vinger ophief zeggende: ‘Bosboom, Bosboom wees toch
voorzichtig, je moet niet aan kinderen beloven, als je niet weet woord te kunnen
houden.’
Daar was Aal, de oude Geldersche, die hoe eenvoudig en boersch ook, op hare
wijze al wat er omging meevoelde; die het portret van Busken Huet ziende, zeide:
‘hij heeft brutale oogen’, of op een vraag hoe de heer Potgieter, die te vergeefs aan
de deur geweest was, er uitzag, antwoordde: ‘heel goed mevrouw, krek een
burgemeester,’ en die met gelatenheid de soms moeilijke buien van ooms
neerslachtigheid verdroeg en eens de opmerking maakte: ‘meneer zij weer goed, hij
zeit weer Alibus,’ een naam, die mijn oom haar gaf, als hij vroolijk was.
Maar 't was beslist, oom en tante moesten daar weg en huurden een kleiner, niet
zoo'n aardig huis, aan de Veenlaan, waar evenwel een ruim terrein achter was, waar
oom een flink atelier liet bouwen, dat hij beschouwen kon als een geschenk van
vrienden bij zijn zilveren huwelijksfeest.
Het was een houten huisje, uitwendig gelijkend op dat van Czaar Peter, inwendig
een schilderswerkplaats vol mooie oude dingen, die als geheel één kleurensymphonie
van Bosboom zelf vormden.
Nauwelijks in dat nieuwe atelier werd mijn oom letterlijk door een nieuw vuur
aangeblazen, zijn werkplaats zelf werd zijn sujet en hij werkte er terstond met
koortsachtige haast, toen alles er geordend was, zoodat Heintje, ook geen gewone
meid, die sinds '72 de opvolgster van de overleden Aal was geworden de opmerking
maakte: ‘meneer
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is als een kind, dat nieuw speelgoed heeft gekregen.’
Mijn tante was er ook zeer tevreden en dat alles er kleiner was beviel haar zeer.
Zelve klein schrikten groote, hooge vertrekken haar af, een reden waarom zij in
sommige huizen zelfs liever als gast niet logeerde. Haar zitkamer had nu het uitzicht
op het groen van den ouden prinsessentuin en de drukte aan de overzijde van het
water.
Hier vatte zij een nieuwe hedendaagsche roman op ‘Langs een Omweg’. Potgieter
had haar na ‘Majoor Frans’ geschreven: ‘laat dit de eerste zijn van een serie
hedendaagsche novellen’, waarop zij terecht had geantwoord: ‘moet ik seriën novellen
uit de mouw schudden op een leeftijd, waarop ambtenaren en dominé's pensioen
krijgen en waarop kunstenaars niet ongaarne wat op hun lauweren gaan rusten!’
Toch volgde zij die roepstem, maar evenals bijna altijd gebeurde, werd zij onder
het werken ziek, zoodat mijn oom zeide: ‘ik wou, dat het maar wat minder omweg
was geweest.’
‘Langs een Omweg’ werd door sommigen te lang gevonden, maar het was nu
eenmaal als tegenhanger van M.F., waarin de liefdestrijd onafgebroken tusschen de
twee minnenden tot het einde wordt gevoerd, bedoeld. Hier was na de eerste
worsteling de verwijdering tusschen den held en de heldin zoo, dat de lezer aan het
einde van het eerste deel zich zelf afvroeg: hoe komt dat weer terecht? Toen ik mijn
tante de opmerking maakte, dat ik het tafreel zoo mooi vond, waar Eckbert zich voor
de piano zet, de toetsen aanslaat en de melodie van het air:
‘si vous pouviez vous repentir’

doet klinken, was haar antwoord: ‘ja, van het begin af heb ik me voorgesteld, dat het
zoo moest eindigen, maar om het zoover te brengen, 't heeft me heel wat hoofdbreken
en slapelooze nachten gekost.’
En waar nu die drie hedendaagsche novellen voor ons lagen keken wij tante wel
eens aan; vanwaar had zij toch die zóó levende menschen? Zij liet zich er niet over
uit.
Nu ja, Majoor Frans, zei ze, was nog een flauwe
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herinnering uit haar jeugd, uit haren Frieschen tijd, maar dan die oude generaal?
Wel had ze in Gelderland op een buiten bij een oudgeneraal, een militair type,
zooals er vroeger waren, gelogeerd, maar ze zei zelve, dat zij nooit bij wien ook gast
zijnde, de spion in huis zou willen spelen en toen haar gevraagd werd of zij met den
minister in L.e.O. niet een bekend staatsman op 't oog had, was alweder haar
antwoord: ‘ik heb niemand bepaald op 't oog, och, een voorbijgaande indruk is mij
soms voldoende om op te fantaseeren’ en dan dacht ik, dat moet een genot zijn zoo
te kunnen fantaseeren en zij zou daar hebben bijgevoegd: ‘ja, maar het uitwerken,
menschen te laten praten, dat is de kunst, probeer het maar eens’.
Hoe haar romanfiguren voor haar leefden en bleven leven bleek daaruit, dat zij
jaren nadat de Leycester geschreven was na een ontmoeting met een hooggeplaatst
ambtenaar in den Haag kon uitroepen: ‘'t is net Reingoud’, of na kennismaking met
zeker jongen schilder: ‘'t lijkt wel Piet Snibs.’
Zoo weer anders geraakte zij in vuur, toen er over den markies de Mercoeur in
‘Raymond de Schrijnwerker’ werd gesproken en over diens ouderwetsche,
reactionnaire opvattingen, zeggende: ‘hij had op zijn standpunt gelijk’, terwijl zij
wel begreep en in ons jongeren billijkte, dat wij ons aan de zijde van Raymond
schaarden.
Van dit boek hoorde zij overigens weinig. Mocht al Busken Huët haar voorspellen,
dat zij er veel genoegen van zou beleven, de vorm was blijkbaar den menschen te
vreemd. Dr. Beijnen had het boek gelezen, 't scheen hem niet te bevallen, hij zei er
geen woord over. Dr. Doorenbos maakte het nog erger en gaf in ‘de Portefeuille’ na
de gebruikelijke complimenten, waaraan de schrijfster al sinds jaren gewoon was
geraakt, allerlei bitse aanmerkingen en toch geen bepaalde kritiek; iets wat mijne
tante zich nog al aantrok. Werd in de latere jaren weinig kritiek, behalve door Busken
Huët, over mevrouw B.-T. gevoerd; het kan zijn dat men zoo gewend was geraakt
goed werk van haar
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te ontvangen, dat men het eigenlijk niet noodig achtte dit nog eens te herhalen. Het
jaar '82 zou in deze veel goed maken. Maar aan dien 70sten verjaardag was eerst nog
iets voorafgegaan.
Zij, die zoo vaak zich zwak gevoelde en met ziekte te kampen had, sprak dikwijls
een waarschuwend woord tot haar omgeving om te wijzen op de broosheid van haar
leven vooral, zij voelde in haar ouderdom nog eens de behoefte oude vriendschap te
vernieuwen en wilde daarom nog eens, misschien voor het laatst, in herinneringen
van vroeger dagen terugleven. Er werd een nieuwe uitgave van den ‘Devonshire’
gevraagd, die oude herinneringen kwamen van zelf boven, zij besloot die nieuwe
uitgave aan Hasebroek op te dragen en bij die opdracht de vrienden harer jeugd te
gedenken, en zij schreef dien treffenden, openlijken brief, waarvan Dr. Beijnen
getuigde, dat hij hem deed denken ‘aan die bloemen in onze hoven, die eerst tegen
het vallen van den avond hunne kelken openen’.
Natuurlijk werd weer opnieuw door dezen brief of opdracht de aandacht van het
publiek op de schrijfster gevestigd, en toen zich kort daarna een commissie gereed
maakte om haar 70sten verjaardag te gedenken en terwijl deze commissie bezig was
haar een feest te bereiden kwam zij zelve nog met een nieuw werk ‘het Kasteel van
Westhoven in Zeeland’ voor den dag, waarmede ze nog eens tot haar oude
Leycester-studies zou terugkeeren en bewijzen, dat zij nog niet stil zat.
Zoo kon Dr. Jan ten Brink dan ook de 70-jarige vrouw op 16 September toespreken,
niet als iemand, die men alleen dankt en huldigt voor wat zij gedaan heeft, maar
opwekken om liefst nog eens een geheel nieuw tijdperk der geschiedenis aan te vatten
of haar eigen leven te beschrijven.
Dat zij daarover ging denken zou later blijken, al had zij ook vroeger wel eens
gezegd: ‘neen, mijn hart openleggen voor het publiek doe ik niet’, eerst gevoelde zij
behoefte nog iets anders te doen.
Zij wilde door een daad toonen hoe verrast ze was, dat aan haar feest deelgenomen
was door zoo velen, van
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wie zij dit eigenlijk niet verwacht had, die in godsdienstige overtuiging van haar
verschilden, en ronduit verklaren, dat zij niet tot een partij behoorde noch wilde
behooren - zoo had ze zich in '64 zoo gegriefd gevoeld, toen Busken Huët haar une
femme de parti noemde - zij wilde nog wel een woord wijden aan den heer en
mevrouw Groen van Prinsterer, die zij alweder op hun standpunt had geëerd, maar
droeg de volksuitgave van ‘de Delftsche Wonderdokter’ niet aan hen op, maar aan
het Nederlandsche Volk.
Ik herinner mij nog hoe zij na den dood van den heer Groen mij wees op het artikel
van Professor Buijs in ‘de Gids’.
‘Ja, zei ze, Groen moet geëerd worden om zijn karakter, al kan men zijn richting
niet toegedaan zijn, en dat behoeft ook niet. Je moet zijn Handboek over de
Vaderlandsche Geschiedenis lezen, omdat de feiten er zoo trouw in worden
weergegeven, niet om de anti-revolutionnaire strekking.’
In denzelfden geest, waarin zij aan Hasebroek had geschreven bracht zij hulde aan
Beets in '84 in ‘de Gids’. Vooral om wat de dichter Beets in haar jeugd voor haar
geweest was, wilde zij hem nog eens openlijk gedenken, een ouden band nog eens
toehalen.
Zoo werd zij van zelve gevoerd tot het plan om toch haar eigen leven te gaan
vertellen.
De woorden boven dit opstel geplaatst - op een los stukje papier later door mij
gevonden - geven den geest aan, die haar daarbij bezielde en niet zonder een gevoel
van weemoed zal zij ook nog, eveneens op een vodje papier, hebben neergeschreven
en in gedachte gehouden deze woorden: ‘nous ne descendons jamais dans le même
fleuve, c'est déja beau de se continuer, on ne se recommence guère’.
‘De Gids’ van '86 heeft de onvoltooide autobiografie1) wereldkundig gemaakt
eenige maanden na den plotselingen dood der schrijfster.
Van haar laatsten levenstijd, van dien laatsten winter - zij stierf 13 April - kan ik
alleen dit vertellen, dat,

1) Herdrukt in de Nederl. Bibliotheek Nos. XIII-XIV.
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teer als zij was, zwakker dan zij wellicht zelve begreep, omdat zij zoo tevreden en
gelukkig was, zij weinig meer uitging; maar den vierden April had zij met een klein
familiefeest haar 35en trouwdag herdacht, de week daarna was zij schijnbaar althans
heel wel. Zondag 11 April bezocht zij met haar man een bloemententoonstelling, 's
Maandags was zij ernstig ziek; ik had het vernomen en toen ik Dinsdag in het huis
kwam vond ik mijn oom alleen bij zijn reeds overleden vrouw. Een verergering van
een chronische kwaal had een einde aan haar leven gemaakt.
Van de begrafenis heeft Dr. Jan ten Brink in zijn schets van het leven der schrijfster
verslag gedaan.
Wat mij betreft, ik herinner mij nog levendig, hoe een oogenblik vóór het uitdragen
van het lijk mijn oom, terwijl vele bloemkransen het huis werden ingedragen, tot
zulk een hoogte van nerveuze opwinding was gestegen, dat wij - de neven - niet
wisten, hoe hij weer tot kalmte zou komen. Maar zooals het meer met hem ging,
opeens was hij weer kalm en stil; in het rijtuig gezeten was het of hij bad.
Op de begraafplaats zal het hem wel gegaan zijn als ons allen, die het lijk volgden;
toen wij al die menschen, waaronder zoovelen van beteekenis, daar eerbiedig
geschaard zagen staan, was het ons alsof wij opgenomen werden; er was iets
verheffends in, terwijl wij slechts aan haar dachten, die heengegaan was.
Doch hierbij wil ik niet verder stilstaan. Mijn persoonlijke herinneringen houden
hier op. Wel wil ik nog eens tot slot haar leven overzien naar wat ik uit goede bronnen
er van weet.
Zij zal wel een vroolijk meisje geweest zijn, want blijmoedig, ook toen zij ouder
werd, was zij eigenlijk altijd.
Al vroeg moet het haar vaste voornemen geweest zijn voor zich zelf te zorgen en
neigde haar karakter naar zelfstandigheid. Reeds als kind, 't zal wel in Harlingen
geweest zijn, bij een vrees voor brand in huis, riep zij het eerst om haar boeken te
redden. Zij hield dus van boeken en heeft er al vroeg onder gezeten.
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Iedere bladzijde van haar onvoltooide autobiografie bewijst dit, en de eerste brieven,
die ik van haar gelezen heb aan uitgevers (de Gebr. Diederichs en Frijlink) bewijzen
reeds dat zij een geboren schrijfster was.
Als zoodanig werd zij ook begroet door haar eerste beoordeelaren Potgieter en
Bakhuizen van den Brink, die van zelf, omdat zij zoo weinig opleiding gehad had,
haar raadgevers werden.
Het was de Italiaansche geschiedschrijver Leti, stellig bij haar vader in vertaling
voorhanden, die haar voor haar eerste werken inspireerde, terwijl zij wat den vorm
betreft veel aan Schiller ontleende, met wien zij, idealiste als zij was, al vroeg dweepte.
In ‘het Huis Lauernesse’, waaromtrent Gützlaff de opmerking gemaakt heeft: 't is
of ik Walter Scott weer lees, gaf zij de ontplooiing van geheel haar jonkvrouwelijke
ziel en menig blad in het album van '82 getuigt nog van den indruk, dien dat boek
op tijdgenooten gemaakt heeft.
De schrijfster zelve was, - dit weet ik wel - door het succes onthutst, vatte met
bijna koortsige haast andere studiën aan, vooral bevreesd, dat zij beneden zich zelve
blijven zou.
Haar verloving met Bakhuizen v.d. Brink daarop gevolgd gaf haar kortstondig
geluk en werd een groote teleurstelling; een groote smart, heeft zij zelve die genoemd.
Zij bezweek er evenwel niet onder, maar vatte een groote uitgebreide studie aan,
die jaren van haar leven zou vervullen: de Leycester-studie. In den roman naar
Leycester genoemd openbaart zij in den zielestrijd van Martina, iets van wat zij heeft
doorleefd.
Veel moet er van B.v.d.B. zijn uitgegaan.
Als men leest wat Robert Fruin van hem heeft gezegd, dat, al had zijn gedrag ook
aanstoot gegeven, zijn gemoed onbedorven was gebleven, wekt het geen
verwondering, dat Geertruida Toussaint zich sterk moest voelen aangetrokken tot
den man, die om de vlucht, welke zijn geest nam, een arend is genoemd en om den
omvang van zijn kennis, een reus, en wij begrijpen, dat zij met haar levendige
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verbeelding, met haar ruim hart, dat in staat was om veel, zoo niet alles te
doorgronden; dat zij, wier geheele werk - als het ware - door één type wordt
beheerscht, dat men ‘de engel der behoudenis’ zou kunnen noemen, oneindig moet
geleden hebben, toen zij moest ervaren, dat al haar trouw te vergeefs was geboden
en dat de man, wien zij haar hart had verpand, haar verwaarloosde en ontrouw was.
Of zij elkaar ooit weer hebben ontmoet weet ik niet, maar één feit wil ik hier nog
vermelden:
Ik bezit nog een brief van 10 Juli '65, van B.v.d.B. aan: ‘Monsieur Polain recteur
de l'Université de Liège’, ter introductie van den heer en mevrouw B.T. bij dien heer,
dien B. zijn confrère noemt. Deze brief is nooit afgegeven, neen, want op het uitstapje
naar België, op de reis naar Hoeij, die mijn oom en tante samen maakten, lazen zij
weinige dagen nadat deze brief geschreven was, het bericht van den plotselingen
dood van B.v.d.B.
Beiden moeten daar zeer door getroffen zijn geweest, en deze brief waarin B.v.d.B.
zijn confrère vraagt in 't belang van het werk (de Verrassing van Hoeij), dat mevrouw
bezig is te schrijven ‘de leur faire l'accueil, que vous voudriez bien faire à moi-même’,
is hij niet als een laatste vredegroet, als een handdruk, vóór de eeuwige scheiding
tusschen twee menschen, die elkaar, al was 't ook kortstondig, eenmaal hadden
liefgehad, en zou het niet daarom zijn, dat mijn oom en tante dien brief bewaarden?
't Was in den zomer van '65. Mijn oom en tante stonden toen in het midden van
hun huwelijksleven, beiden waren toen te midden van bezwarende
familie-omstandig-heden de een na den ander uit zware ziekten opgestaan en zouden
als kunstenaars nog een langen weg hebben af te leggen.
Wat zijn deze twee menschen voor elkaar geweest? Wat hebben zij aan elkaar
gehad? Ik zal niet trachten het te bepalen.
Wat ik er van weet, heb ik in bovengenoemde nos. XIII-XIV van de Nederlandsche
bibliotheek gezegd. Ik
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behoef dit dus niet te herhalen. Maar ik wil er nog bijvoegen, mijn oom dweepte nog
al met zijn vrouw; ik weet ook, dat hij wakende bij haar ziekbed nog in Gideon
Florensz zat te lezen; terwijl hij vreesde, dat zij hem ontvallen zou troostte hij zich
dus met wat zij geschreven had. Wel een blijk van de harmonie, die er in dit
kunstenaarsleven heerschte.
Het is wel gezegd, dat mijn tante niet veel oog had op beeldende kunst, al hield
zij er op hare wijze toch wel van, bijv. portretten, historische vooral, konden haar
zeer boeien.
Ik herinner mij geen bepaalde uitingen van haar over de kunst van haar man, al
heeft hij ook dikwijls teekeningen voor haar gemaakt, op haar verzoek, van plaatsen
of gezichten, die haar lief waren en bezat zij een mooie verzameling kleine
teekeningen naar de voornaamste zijner werken.
De meening soms wel verkondigd, dat zij elkaar inspireerden komt mij niet juist
voor. Beiden waren geheel ook als kunstenaars gevormd toen zij elkaar leerden
kennen.
Maar had mijn tante veel zin voor historie, mijn oom - zou ik willen zeggen - had
veel historischen zin.
Zoo begrepen die twee menschen elkaar en hebben stellig in velerlei opzichten,
wat mijn tante den eisch van een gelukkig huwelijksleven achtte, elkaar aangevuld.
In haar brieven klaagt zij vaak, dat haar man zoo conscientieus is in zijn werk, dat
het maar niet vordert, doordat hij zich zulke hooge eischen stelt; zij zelve schijnt, al
deed ze zooveel haar best als zij maar kon, er bij gedacht te hebben: als het thans
gebreken heeft, dan een volgende keer maar weer beter.
Ook erkende zij haar gebreken wel te kennen, maar zei ze dan: ‘ze te overwinnen
is nog iets anders.’
Haar meest geslaagde werken heeft zij gemaakt zonder aan succes te denken:
Lauernesse en Majoor Frans.
Nooit ben ik getuige geweest van een hard of bitter woord tusschen deze twee
menschen; wel heb ik mijn tante, als mijn oom melancholiek was hooren klagen, als
hij niet
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werken kon: ‘is dat de man die zoo ambitieus kon zijn’? En mijn oom zeide: ‘als je
tante niet wel is, is ze prikkelbaar en is 't het beste ze aan zich zelve over te laten.’
De melancholie kwam in de latere jaren gelukkig niet meer voor en zooals ik boven
reeds zeide, maakte mijn tante den indruk van iemand, die tevreden was en bereid
op het einde.
Potgieter heeft gesproken van hun ‘adoration mutuelle’, het zij zoo. Alzoo zijn zij
gelukkig geweest en na tante's dood was mijn oom tevreden, dat hij haar mocht
overleven, omdat zij weleens in dien geest zich geuit had: als hij eerder ware
weggenomen, zou zij geen kracht gehad hebben om verder voort te leven.
Moge het mij gelukt zijn met deze weinige bladen, herinnering, mijne tante iets
nader gebracht te hebben tot het Nederlandsche publiek.
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Van bescherming, die in Nederland geweest is,
Door Jhr. Mr. H. Smissaert.
De indiening op 1 April 1911 van een ontwerp tot vaststelling eener nieuwe
Tarief-Wet heeft den ouden strijd tusschen vrijhandelaren en protectionisten ten
onzent opnieuw doen ontbranden en opnieuw worden van weerszijden de oude
argumenten in het vuur gebracht. Wie dien strijd volgt, moet daarbij wel worden
getroffen door het feit dat zoo uiterst zelden door een van beide partijen een beroep
wordt gedaan op de bescherming die er in vroegere jaren ten onzent is geweest en
op de uitkomsten van het toen geldende stelsel. Voor protectionisten is er zeker een
geheel afdoende grond om liever over het verleden onzer handelspolitiek, over de
jaren vóór 1850 te zwijgen, maar juist daarom moest daarover te luider gesproken
worden door hen, die ons land willen behoeden voor een terugval tot hetgeen vroeger
reeds is gebleken een groote dwaling te zijn en tot teleurstellende ervaringen te leiden.
Het kan daarom zijn nut hebben hier, zij het in het kort, iets mede te deelen van de
geschiedenis van onze handelspolitiek en van de resultaten die destijds zijn verkregen.
Het is overbekend, hoezeer in de Republiek vrijheid het beginsel was waarnaar
men bij voorkeur inzake de
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commercie handelde, maar dat aan die vrijheid telkenmale en op velerlei gebied in
sterke mate afbreuk werd gedaan. Bij een onderzoek van dit punt zal men zien dat
de neiging tot bescherming krachtiger werd en dat ook aan die neiging meer werd
toegegeven naar gelang het verval van den handel en van de nijverheid grooter werd
en men zal ook bevinden, dat het middel, hetwelk men koos om aan dat verval het
hoofd te bieden, volstrekt bleek te falen. Maar het is niet hierbij dat wij thans willen
stilstaan en wij willen ook slechts met enkele woorden spreken over den algemeenen
gang van zaken met betrekking tot onze handelspolitiek in de eerste helft der 19e
eeuw. Na de verschrikkingen van het Continentaal Stelsel, hetwelk over ons land
een allerjammerlijksten staat van verarming had gebracht, was het zoo volkomen
natuurlijk dat de souvereine vorst reeds dadelijk bij zijne troonsbestijging verklaarde
het aloude beginsel der vrijheid te willen herstellen en aanvankelijk gaven dan ook
de uitgevaardigde wetten van die gezindheid der regeering duidelijk blijk. De
vereeniging van Noord- en Zuid-Nederland tot één Rijk bracht hierin echter eene
aanmerkelijke verandering. Was onze reeds aan het eind der 18e eeuw vervallen
handel door de boycot van Engeland, waarop het Continentaal Stelsel neerkwam,
ten eenenmale gefnuikt, diezelfde boycot van het Britsche Rijk had groot profijt
gebracht aan de fabrieks-nijverheid der Zuidelijke Nederlanden. Het was dus wel te
begrijpen dat men ginds niets meer duchtte dan dat door toepassing van het
vrijheids-beginsel de tijdelijk vrijwel geheel uitgesloten mededinging van Engeland
zich weer tot volle kracht ten nadeele van de Belgische industrie zou doen gevoelen.
Uit de kringen dier industrie werd dus krachtige aandrang in de richting van
bescherming bij de regeering van het Vereenigde Koninkrijk geoefend en dat de
regeering voor dien aandrang gevoelig was, bleek wel uit de richting waarin
achtereenvolgens de wetten van 1816, '19 en '22 zich bewogen. Eigenlijk lag de
bescherming, die het oogmerk van deze wetten was, meer in de lijn van het vaderlijk
gouvernement, hetwelk door Koning Willem I
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gevoerd werd, dan de onthouding, welke uit strikte toepassing van het
vrijhandelbeginsel zou zijn voortgevloeid. Straks werd het beschermend stelsel
waartoe men was overgegaan voltooid door de invoering van graanrechten, daarna
van schaalrechten en men kan zeggen dat toen de bescherming ten onzent met volle
bewustheid als het leidend beginsel der te volgen handelspolitiek werd toegepast.
Welke de uitkomsten van die toepassing geweest zijn, daaromtrent kan geen twijfel
bestaan. Eene merkwaardige getuigenis dienaangaande vindt men in het
belangwekkende boekje van Mr. Portielje over den handel van Nederland in 1844;
de schrijver gaat daarin aan de hand van allerlei betrouwbare en meest officieele
gegevens den toestand na waarin de verschillende bronnen van volkswelvaart
verkeerden, en de slotsom die men trekken moet uit deze gedocumenteerde
mededeelingen kan wel geen andere zijn dan die des schrijvers, nl. dat het op allerlei
terrein van nationale werkzaamheid toentertijd ten onzent buitengewoon treurig was
gesteld. Wil men een nog sterker sprekend bewijs van de teleurstellende uitkomsten
der vóór 1850 gevolgde beschermende handelspolitiek, dan is dit wel daarin te vinden
dat de regeering zelve door de macht der feiten gedrongen werd tot omwending van
het roer. Het is bekend dat de groote strijd in ons vaderland tusschen bescherming
en vrijhandel eigenlijk niet is gevoerd bij de tariefwet van 1862 maar reeds jaren
daarvóor bij de wetten nopens de vrije scheepvaart in 1849. Nadat de regeering
aanvankelijk reeds eene bescheiden poging had gewaagd tot verlaging van het
invoerrecht-tarief en nadat zij reeds de schaalrechten had afgeschaft, een en ander
ook reeds omdat men de ongunstige werking van het volgen der tot nog toe ingeslagen
richting erkende, sprak zij in de Memorie van Toelichting tot de scheepvaart-wetten
het met zooveel woorden uit dat de tot nogtoe aan den nationalen arbeid verleende
bescherming in stede van den gehoopten voorspoed ons vermindering van welvaart
en achteruitgang op allerlei gebied had gebracht en het waren dus vooral de door de
regeering waargenomen uitkomsten van het tot
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nog toe gevolgde stelsel, die haar noopten een gansch ander stelsel te aanvaarden.
Meer sprekend dan deze feiten van algemeenen aard is de
ontwikkelingsgeschiedenis van enkele volkswelvaartbronnen in het bijzonder, omdat
men daar als het ware met den vinger kan aanwijzen op welke wijze de aanvankelijk
verleende bescherming in eene ongewenschte richting heeft gewerkt en hoe de daarna
verleende vrijheid tot gezonde en krachtige ontwikkeling van het bedrijf heeft geleid.
Wij zouden daarom in hetgeen hier volgt iets willen mededeelen over den gang van
zaken achtereenvolgens bij de haringvisscherij, bij scheepsbouw en koopvaardij en
eindelijk bij de Twentsche katoennijverheid. Op nieuwheid maakt wat hier volgen
zal geen aanspraak, maar het schijnt nuttig de feiten nog eens in de herinnering terug
te roepen, omdat zij inderdaad luide spreken, ook omdat juist in deze dagen zulk
eene herinnering bij den opnieuw geopenden strijd tusschen vrijhandel en bescherming
waarde heeft en daardoor de resultaten uit het verleden ons als waarschuwingen voor
het heden weer voor den geest komen.
Eene algemeene opmerking moge voorafgaan. Wanneer wij tegenwoordig spreken
over bescherming of vrijhandel, denken wij daarbij schier uitsluitend aan de werking
van invoerrechten, die door het belasten van buitenlandsche goederen aan de grenzen
moeten strekken tot het weren of bezwaren van de buitenlandsche mededinging en
daardoor tot begunstiging van de inlandsche voortbrenging of gelijk het heet tot
bevordering van den nationalen arbeid. In de dagen waarover wij zoo aanstonds gaan
spreken, was het niet enkel deze vorm en deze wijze van bescherming die als
doeltreffend werd gevolgd; er waren ook andere vormen en wijzen welker toepassing
strekken moest om de eigen nijverheid tot ontwikkeling te brengen: verleening van
subsidies en premies, vestiging van monopolies, rechtstreeksche steun uit de staatskas
aan handelaars en nijveren, doorgaande bemoeiing van de Overheid met verschillende
takken van bedrijf, een en ander gepaard veelal
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met straffe reglementeering, heel een stelsel van rechtstreeksche inmenging van
regeeringswege met het bedrijf en met de wijze waarop het werd geoefend. In het
wezen der zaak kwam dit alles neer op bescherming, gelijk wij dit begrip ook thans
nog verstaan; alleen kan men zeggen dat de bescherming toentertijd meer stelselmatig
en meer consequent werd toegepast, omdat de zorg der Overheid zich niet beperkte
tot het enkel heffen van invoerrechten van goederen die met de nationale zouden
mededingen, doch voorts zich ook uitstrekte tot de verdere voorwaarden, waaronder
de productie in het binnenland werd gevoerd.
Gelijk zooveel andere verliep ook in de 18e eeuw het van oudsher hier bloeiende
bedrijf der haringvisscherij. Telde onze haringvloot in het begin der 17e eeuw nog
1500 schepen, in het begin der 18e was het aantal geslonken tot 1000, het liep in
1736 tot 219 en in 1747 tot 200 terug. De menigvuldige oorlogen, de daaruit
voortspruitende onveiligheid ter zee, het verbod van haringinvoer in andere landen,
de toenemende mededinging van Engeland ook op dit gebied en eindelijk een reeks
slechte vangsten waren de oorzaak van dit verval. Ook hier nu ziet men de
belanghebbenden bij de achteruitgang der zaken zich tot de overheid wenden en
bescherming inroepen. In 1776 gaven de Staten van Holland voor 2 jaren eene
uitrustings-premie ten bedrage van f 500 per haringbuis en het gevolg van deze
kunstmatige aanmoediging was, dat meer buizen in de vaart werden gebracht; maar
wanneer reeds in '77 de premie tot f 400 wordt verlaagd, daalt aanstonds het getal
der schepen en wel beneden het cijfer dat vóór de premieverleening bereikt was. In
1786 tracht men het steeds verder voortgaande verval te stuiten door opnieuw eene
premie uit te loven, welke ditmaal op f 700 wordt gesteld; in '88 wordt f 500 gegeven;
maar de tijden zijn zoo slecht, dat zelfs deze prikkel niet meer werkt. Het verval is
nu weldra volkomen. Onder het Continentaal Stelsel (in 1808) zeilen slechts 30
haringbuizen uit; in 1812 en '13 zijn het er nog slechts 3; maar
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in 1814, als de zee weer vrij is, stijgt het aantal tot 98.
Het vaderlijk gouvernement van Koning Willem I wilde ook over dit
oud-vaderlandsch bedrijf de zorgende hand uitspreiden. De strekking der bemoeiingen
was dit bedrijf te nationaliseeren en tevens daaraan krachtige bescherming te
verleenen. De wet van 1818 bepaalt in de eerste plaats dat haringvisscherij onder
Nederlandsche vlag alleen mag worden uitgeoefend voor rekening van Nederlanders
en in Nederlandsche schepen. Niemand mag aan een vreemdeling in de uitrusting
voor de haringvaart eenig aandeel geven of hem zijn naam daartoe leenen op verbeurte
eener boete van f 2000. Dezelfde straf bedreigt ingezetenen des Rijks die, al ware
het ook indirectelijk, deelnemen in haringvisscherij onder vreemde vlag. De visscher,
die zich zou verbinden tot uitoefening van vreemde haringvisscherij, wordt gestraft
met een gevangenisstraf van 6 maanden. Wordt aldus dit bedrijf streng
genationaliseerd, tevens weert de wet op de meest volstrekte wijze het produkt van
het buitenlandsche bedrijf: geen vreemde haring hetzij gekookt, gezouten of gerookt
zal binnen dit rijk worden ingevoerd op fine van verbeurdverklaring en zeer hooge
boete. Bij al deze en andere wettelijke maatregelen voegt zich nog het samenstel van
wat heette de ‘inwendige politie’, welke werd geoefend door Provinciale Staten en
neerkwam op eene tot in alle bijzonderheden afdalende regeling der wijze van
oefening van het bedrijf. Hoe de visch moest worden bereid, hoeveel zout en van
welk soort men zou medevoeren, welk vischtuig men zou gebruiken en van welke
stof dat vischtuig moest zijn vervaardigd, dat alles en veel meer nog, o.a. ook de
keuring van de vangst, maakte het onderwerp der inwendige politie uit. Men zag hier
dus, wat ook niet zoo wonderlijk is, straffe protectie met scherpe reglementeering
samengaan.
Dat dit stelsel van reglementeering en bescherming tot het uiterste, ongunstig op
het bedrijf heeft gewerkt, is uit verschillende feiten gebleken. Maar ook hier spreken
geen feiten in die richting sterker dan al weer dit, dat de Regeering zelve in den gang
van zaken aanleiding vond
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om een geheel anderen koers in te slaan. Het bleek ook aan de Regeering dat gezonde
uitbreiding van het bedrijf onder een dergelijk régime onmogelijk was en het was
deze ondervinding die haar tot een volslagen omkeer in de regeling leidde. In Februari
1854 werd eene enquêtecommissie ingesteld met de opdracht te onderzoeken of de
bestaande wetten en verordeningen omtrent de zeevisscherijen geheel kunnen worden
ingetrokken, of wel, dat in het algemeen belang en dat der visscherijen noodig is
eenige voorschriften omtrent die takken van nijverheid te houden of nieuwe vast te
stellen. In de omschrijving van deze aan de commissie verleende opdracht ziet men
reeds duidelijk tot welke inzichten de Regeering is gekomen. Voor haar schijnt het
geen vraag meer te zijn of de straffe regeling wel nuttig heeft gewerkt. Zij wil
overwogen zien of niet heel die regeling kan ingetrokken worden en wil onderzocht
zien of er, wanneer tabula rasa is gemaakt, wellicht eenige voorschriften moeten
worden gegeven. De commissie, welke uit vier leden bestond en welker secretaris
was de latere Leidsche hoogleeraar J.T. Buys, stelde in haar verslag radicale
maatregelen voor: afschaffing der wet van '18 en afschaffing van alle Provinciale
reglementen. Ziedaar dus de tabula rasa. Een nieuwe wet zal dan uitgaan van de
volgende eenvoudige grondbeginselen: ten eerste, behoudens de voorschriften van
deze wet, wordt aan elkeen volkomen vrijheid gelaten de verschillende takken van
zeevisscherij naar eigen goedvinden uit te oefenen. Ten tweede: de zeevisch van
vreemde visscherijen afkomstig, wordt voortaan vrij van inkomende rechten hier te
lande ingevoerd. Voorts stelde de commissie nog een en ander voor, hetwelk strekken
moest om langs natuurlijken weg de ontwikkeling van het bedrijf te bevorderen. Er
zou zijn vrijdom van zout-accijns. Er zou worden ingesteld eene commissie van
advies, die zou nagaan welke verbeteringen in het bedrijf in andere landen werden
aangebracht en die daaromtrent aan de Nederlandsche Regeering adviezen zou geven.
Ook moest men trachten in het buitenland, met name in Rusland en België, gunstiger
voorwaarden voor
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den invoer van Hollandsche zeevisch te verkrijgen. Dit weinige omtrent de voorstellen
der commissie moge reeds genoeg zijn om te doen zien, in welken geest zij zich eene
regeling van het bedrijf dacht en hoezeer die geest afweek van de beginselen die tot
nog toe hadden gegolden. Hier stond tegenover den dwang en de bescherming, die
sedert 1818 het parool waren geweest, vrijheid van bedrijf en ook vrijheid van invoer.
Het was te begrijpen dat tegen deze denkbeelden der commissie hevig verzet in
de kringen der belanghebbenden zich openbaarde. Het is altijd moeilijk een einde te
maken aan eenmaal verleende bescherming en zij, die den steun van bescherming
hebben genoten, zijn altijd beducht dat hun bedrijf bij het wegvallen van dien steun
zal te gronde gaan. Ook is het wel waar dat het plotseling ontnemen van den steun,
die bescherming biedt, schokken in het bedrijfsleven te weeg brengt en voor zwakke
ondernemingen zelfs verderfelijk zijn kan. Niettegenstaande dit verzet is echter de
wet van '57 tot stand gekomen en zijn in die wet de bovengenoemde denkbeelden
der commissie belichaamd. Men kan dus zeggen dat na de reglementeering en
bescherming tusschen 1818 en 1857, een tijdperk van vrijheid zich opent.
De vraag stelt zich nu of in dit tijdperk het bedrijf tot grootere ontwikkeling is
gekomen dan daarvóór het geval was. Bij de beantwoording van deze vraag moet
men wel in het oog houden dat niet aanstonds een geheele omkeer in de uitkomsten
der haringvisscherij kon worden verwacht. Het trof in de eerste plaats ongelukkig
dat het jaar 1857 zich kenmerkte door buitengewoon ongunstige vangsten. In de
tweede plaats moet niet worden voorbijgezien dat een bedrijf, hetwelk 40 jaren lang
beschermd en gereglementeerd is geweest, niet dadelijk bij machte is op eigen beenen
te staan. Wanneer men een plant uit de broeikas overzet in den kouden grond, dan
moge die kuur wellicht blijvend voor de ontwikkeling van de plant nuttig zijn, maar
men kan niet verwachten dat dit reeds dadelijk zal blijken. In de geschiedenis der
zeevisscherij
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na '57 is het jaar 1866 merkwaardig geweest, doordien toen twee belangrijke
technische verbeteringen in het bedrijf zijn aangebracht, vooreerst het gebruik van
loggers en ten tweede de vervanging der hennepnetten door katoenen netten. Door
de toepassing van die technische verbeteringen gesterkt en onder de werking der
vrijheid heeft nu inderdaad zich de haringvisscherij krachtig ontwikkeld. Het aantal
schepen voor de zoutharingvisscherij beliep 80 in 1864, 89 in 1867 en 120 in 1870.
De verkoopswaarde der vangsten van de zoutharingvisscherij was in 1864 weinig
meer dan een half millioen gulden maar was in 1878 meer dan 1½ millioen gulden,
dus bijna driemaal zooveel. In hetzelfde tijdperk van 14 jaar steeg de gemiddelde
besomming per schip van f 7.500 op f 14.700.
Wil men nog enkele cijfers uit lateren tijd, dan moet er op worden gewezen dat in
de 40 jaren tusschen 1870 en 1910 de Noordzeevloot der haringvisscherij haar aantal
kielschepen zag stijgen van 120 op 533. Het aantal bomschepen steeg van 189 op
325 in 1897 maar dit cijfer daalt dan tot 167 in 1910, gevolg van het feit dat dit type
als verouderd gold. De gekaakte haring, aangebracht door kielschepen, steeg in
diezelfde 40 jaren van bijna 71.000 tonnen op bijna 650.000 tonnen en die door
bomschepen van 4.130 tonnen op 105.535. Niet minder merkwaardig zijn de cijfers
omtrent den uitvoer van haring. In dezelfde 40 jaren steeg die uitvoer van 39.435 op
619.493 tonnen. Terwijl nog de enquête-commissie van 1854 pogingen in het werk
wilde stellen om gunstiger bepalingen nopens den invoer van Hollandsche haring in
vreemde landen te verkrijgen, wisten wij in de laatste 20 jaren onzen haring-invoer
in Duitschland van 177.373 tonnen op te werken tot 461.973 tonnen en den invoer
in België van 21.920 op 52.447.
Bovenstaande weinige cijfers mogen wel voldoende worden geacht om buiten
twijfel te stellen dat de vervanging van straffe reglementeering en scherpe
bescherming door vrijheid van bedrijf en vrijheid van handel is samengegaan met
en geleid heeft tot een buitengewoon gelukkige
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ontwikkeling van het Nederlandsche haringvisscherijbedrijf. Niet in de jaren vóór
'57 heeft men van eene dergelijke ontwikkeling kunnen droomen. De toestand was
toen van dien aard dat de Regeering een totalen omkeer in hare houding tegenover
dat bedrijf noodig achtte en de ervaring heeft geleerd dat dit bedrijf in eigen kracht
heeft leeren staan en in en door vrijheid groot geworden is.
De geschiedenis van onze koopvaardij en onzen scheepsbouw in de eerste helft der
19e eeuw hangt samen met die der Nederlandsche Handel Maatschappij en met de
ontwikkeling van het Cultuur- en het Consignatie-Stelsel. De treurige toestand van
koopvaardij en handel ten onzent na het Continentaal-Stelsel en in de eerste
regeeringsjaren van Willem I blijkt ten duidelijkste uit het rapport dat daaromtrent
aan den Vorst door den heer Muntinghe werd uitgebracht en het is op grond der
overwegingen van dat verslag dat de Koning het initiatief neemt tot oprichting van
de Nederlandsche Handel Maatschappij. Deze nieuwe organisatie werkt aanvankelijk
niet gunstig en levert zelfs verlies op, omdat ten slotte voor haar de kansen niet veel
beter stonden dan voor den particulieren handel; haar bedrijf wordt eigenlijk eerst
beter nadat zij optreedt als agent der Regeering, d.i. na 1832. De Regeering nl. wilde
de Indische producten, waarvan zij door het Cultuur-Stelsel den eigendom verkregen
had, niet in Indië verkoopen, omdat men daar de Engelsche mededinging duchtte,
doch in Nederland; zij draagt nu het transport en ook den verkoop dezer
Gouvernements-producten aan de Nederlandsche Handel Maatschappij op. Reeds
vóordat de N.H.M. deze opdracht kreeg, had zij er naar gestreefd in het bestaande
gebrek aan scheepsruimte te voorzien door hooge vrachtprijzen uit te loven; doch
zij kon dat niet volhouden daar haar bedrijf in die jaren verlies opleverde. De zaak
komt nu geheel anders te staan, daar immers het transport en de verkoop voor rekening
van het Rijk zal geschieden. De N.H.M. gaat nu, om het nog steeds bestaand gebrek
aan scheepsruimte voor over-
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voer der Gouvernements-producten te verhelpen, buitensporig hooge vrachtprijzen
uitloven aan schepen die de koloniale waren van Java hierheen zullen brengen. Men
zeide dat deze vrachtprijzen zoo hoog waren dat een schip na twee reizen vrij gevaren
was. Aangezien het voor de reeders verreweg het voordeeligst was een vracht van
de N.H.M. te bemachtigen, was het gevolg van het optreden der N.H.M. dat de
particuliere handel zoo goed als geheel werd verlamd, immers deze kon niet opbieden
tegen de groote organisatie, welke, als agent der Regeering, de transportkosten ten
laste van den Staat bracht. Een tweede gevolg der bijzonder hooge vrachtprijzen die
de N.H.M. uitloofde, was dat de reeder, wanneer hij hier de koloniale waren had
aangebracht, niet tusschentijds eene vracht voor eigen rekening of voor rekening van
derden durfde aan te nemen, daar hij dan immers gevaar liep niet van de reis terug
te zijn wanneer wellicht de N.H.M. hem weder zulk eene voordeelige reis zou
bezorgen. Men zag dus geregeld gebeuren dat een schip, hetwelk producten voor de
N.H.M. uit Java hierheen had gebracht, daarna rustig hier bleef liggen wachten, ook
al duurde dat jaren, totdat het weer eene vracht voor de N.H.M. zou weten machtig
te worden. Het is wel onnoodig er op te wijzen hoe ontzettend oneconomisch eene
dergelijke exploitatie der koopvaardij zijn moest. De groote en gemakkelijk te behalen
winsten met vrachtvaart voor de N.H.M. verlokten allerlei lieden, die anders daaraan
niet zouden hebben gedacht, tot uitoefening van het reedersbedrijf. Het kon niet
uitblijven, of de hooge vrachtprijzen moesten leiden tot eene overproductie van
scheepsruimte en het was natuurlijk daaraan toe te schrijven dat een schip zoo lang
wachtte eer het weer voor eene volgende reis in aanmerking kwam. Die overproductie
van scheepsruimte openbaarde zich zoo spoedig en in zoo sterke mate dat de N.H.M.
reeds in 1841 vaststelde dat zij alleen vrachten zou gunnen aan de schepen die thans
reeds in de vaart waren of die thans werden gebouwd; men maakte dus eene beurtlijst
van de schepen die op eene vracht aanspraak zouden hebben en
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op deze beurtlijst werden niet minder dan 300 schepen ingeschreven. Ook hier leidde
dus als altijd en overal de sterke en kunstmatige aanmoediging tot eene plotselinge
expansie in het begunstigde bedrijf, maar ook hier was daarbij van eene natuurlijke
en gezonde ontwikkeling allerminst sprake. Ook hier bracht de bescherming aanstonds
overproductie te weeg. Het in '41 door de N.H.M. genomen besluit kwam dus hierop
neer dat men aan nieuwe schepen, die eerst na het nemen van dit besluit op stapel
zouden worden gezet, geen beurt meer zou geven en het spreekt wel vanzelf dat dit
besluit aanstonds een geweldige crisis teweegbracht in den scheepsbouw, die tot nog
toe handen tekort was gekomen om aan de steeds wassende vraag te voldoen. Waartoe
zou men nog schepen bouwen, indien toch de N.H.M. ze niet wilde gebruiken? In
1848 ging de N.H.M. tot een ander stelsel over en bepaalde zij dat zij aan de in vier
aangewezen gemeenten gedomicilieerde schepen in eene zekere verhouding vrachten
zou geven. Doch reeds het volgend jaar kwam men van dit nieuwe stelsel terug en
stelde men eene nieuwe beurtlijst vast. Tevens verlaagde men nu de vrachten, die
echter toch nog veel te hoog waren. Het heeft tot 1868 geduurd eer men overging
tot toepassing van het rationeele denkbeeld om de vrachten te gunnen aan den laagsten
inschrijver.
Onder de werking van deze eigenaardige bescherming die via de N.H.M. uit 's
rijks kas aan scheepsbouw en koopvaardij werd verleend, zag men natuurlijk onze
handelsvloot zich zeer aanmerkelijk uitbreiden. In 1825 telde die vloot niet meer dan
25 bodems. Wij zagen reeds dat de beurtlijst van '41 300 schepen kende en in 1858
werd het maximum bereikt met een aantal van 609. Men staat hier, gelijk wij reeds
zeiden, voor de kunstmatige ontwikkeling van een beschermd bedrijf, hetwelk alleen
tot uitbreiding geraakt omdat rechtstreeksche steun daaraan wordt gegeven, terwijl
die toestand verre blijft van eene gezonde en normale, krachtige ontwikkeling. Wil
men weten in welke mate die ontwikkeling van onzen scheepsbouw en van onze
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koopvaardij door en door ongezond was, dan neme men kennis van het verslag der
parlementaire enquête-commissie van 1874. De algemeene indruk, dien de lezing
van dit verslag geeft, is dat na den kunstmatigen opbloei van deze bedrijfstakken
onder het stelsel van bescherming er gevolgd is een treurig tijdperk van diepe
inzinking toen de steun wegviel en toen bleek dat de bescherming geen gunstige
voorwaarden voor de ontwikkeling van het bedrijf had geschapen; toen het voor onze
vloot er op aankwam de mededinging van vreemde schepen te weerstaan, bleek zij
allerminst daartegen opgewassen. Onze vloot, aldus stelde de commissie vast, is van
den vierden rang onder de vloten van de wereld in 1850, afgedaald op den negenden
rang in 1874. De scheepsbouw toont nog droeviger beeld dan onze koopvaardij.
Nagenoeg onze geheele stoomvloot is in het buitenland gebouwd. Het bouwen van
zeeen stoomschepen is in ons land nog geen geregeld bedrijf. Van de ééne werf
kunnen groote stoomers niet in zee worden gebracht, van de andere werf alleen
ongeladen. Bij den scheepsbouw wordt nog allerlei ander soort van fabricatie
uitgeoefend omdat de enkele bouw van schepen geen loonend bedrijf is. Het aantal
reederijen is tusschen 1859 en 1874 gedaald van 1190 op 662 van welke er 461, dus
ruim ⅔, in Groningen en Friesland gevestigd zijn en dus slechts de kleine vaart
beoefenen. De uitvrachten zijn schaarsch. De uitkomsten der reederijen zijn slecht
en vele zijn opgeheven nadat men de schepen aan vreemdelingen heeft verkocht.
Onze zeevaart bepaalt zich tot Java, maar ons aandeel in de vracht daalt in relatieven
zin.
Aan welke oorzaak was volgens de commissie dit alles te wijten? Aan de
kunstmatige kweekerij, aan de premies voor scheepsbouw, aan de uitgeloofde hooge
vrachten, aan heel het stelsel van bescherming, waardoor gelijk de commissie zeide
‘geen innerlijke kracht of zelfstandige ontwikkeling’ werd verkregen. Toen de
bescherming aan den scheepsbouw ontviel en toen de vrachtprijzen daalden, ging
de trotsche ‘vloot der N.H.M.’ achteruit en toen vreemde schepen sommige ladingen
op Java onder dezelfde
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voorwaarden als wij krijgen konden, was onze vloot tegen deze mededinging niet
opgewassen. Bij den aanbouw van schepen voor de N.H.M. lette men niet op de
behoeften voor de algemeene scheepvaart, maar uitsluitend op de bijzondere eischen
voor het transport der gouvernementsproducten. Het waren vooral koffie en suiker
die men hierheen bracht en voor die zware artikelen bouwde men breede en logge
schepen, waarbij men niet lette op bezeildheid. Het deed er ook niet toe of het schip
snel dan wel langzaam voer, immers de N.H.M. betaalde niet meer of minder naar
gelang de reis korter of langer duurde en thuiskomende moest men toch weer langen
tijd op een nieuwe beurt blijven wachten. Er kwam nog dit bij: de N.H.M. wilde uit
een verzekeringsoogpunt niet te veel op één bodem wagen en paste daarom eene
reductie op hare vrachtprijzen toe, voor zoover de vracht meer was dan 400 last. Het
was dus voor de reeders het profijtelijkst te varen met een schip dat zoo nauw mogelijk
aan de grens van 400 last toekwam en ook aan dien wensch werd al het overige
opgeofferd. De schepen die onder de werking van dit stelsel werden gebouwd deugden
alleen voor de eigenaardige Java-ladingen en omdat voor de reis zoo hooge vracht
werd betaald konden de schepen weelderig worden ingericht. De gezagvoerders en
scheepsofficieren die niet anders deden dan van Holland naar Java en viceversa varen,
deden daarbij geen handelskennis op en behoefden daarbij geen ijver aan den dag te
leggen. Ook werden de reederijen niet op kaufmännischen voet ingericht; het geheel
was een familiezaakje waarmee men gemakkelijk eene zoet winstje hoopte te maken.
Het kwam er maar op aan, van eene beurtvracht verzekerd te zijn; was het schip weer
thuis dan moest het worden nagezien en het kon dan rustig wachten tot het weer aan
de beurt was. In eenzijdige richting ontwikkelde zich onder dat alles ook onze
scheepsbouw, want van de scheepsbouwmeesters werd niet anders verlangd dan dat
zij koffiebooten zouden afleveren.
Wanneer men dit alles overweegt en zich indenkt in
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de positie van een handelsvloot die onder zoo eigenaardige omstandigheden is
ontstaan, dan begrijpt men, ook zonder dat dit alles hier door feiten wordt toegelicht,
hoe volkomen weerloos een dergelijke vloot staan moest tegenover de mededinging
van buiten af, toen deze eindelijk optrad. Het moderne handelsverkeer had eischen
gesteld van snelheid en zekerheid, verlangde handelskennis en ijver van den
gezagvoerder, was in het algemeen doortrokken van een geest en bewoog zich in
eene richting, die geheel vreemd waren aan de indolentie, waarin onze beschermde
scheepsbouw en koopvaardij waren ingedommeld. De droeve tijden waarin de
onmacht van de Nederlandsche koopvaardij tegenover buitenlandsche mededinging
bleek, zijn gelukkig voorbij en wat onzen scheepsbouw betreft, men weet dat thans
op zeer vele van onze werven buitenlandsche orders worden uitgevoerd. Het is niet
noodig den tegenwoordigen staat van onze koopvaardij en van onzen scheepsbouw
te stellen tegenover het jammerlijk beeld uit vroegere dagen dat hierboven werd
geteekend; het is overbekend dat wij onder het stelsel van vrijheid tot zeer gunstige
uitkomsten ook op dit gebied zijn geraakt.
Wel moge nog in het voorbijgaan er op gewezen hoe dit beeld van beschermde
koopvaardij en beschermden scheepsbouw de typische trekken vertoont van alle
protectie in welk bedrijf ook. Aanvankelijk ziet men eene zeer snelle uitbreiding die
den valschen schijn wekt van hooge ontwikkeling, omdat het ongezonde van den
toestand dan nog niet blijkt. Het beschermd bedrijf ziet men dan zooveel mogelijk
uitsluitend zich vastklampen aan het beschermd gebied en geen poging wagen om
daar buiten op gelijken voet de mededinging met den vreemdeling aan te gaan. Een
krachtig leven wordt op die wijze niet verkregen. Straks dringt de macht der feiten,
of de evolutie van het verkeer, of ook wel het onhoudbare van de voortgezette
bescherming tot het wegnemen van den tot nog toe verstrekten steun, en dan blijkt
aanstonds de vooze staat van innerlijke zwakte, de hulpbehoevendheid van het bedrijf,
dat alleen met bescherming en in de beschermde sfeer be-
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staan kon. Het wegnemen van den steun stelt dan het bedrijf aan ernstige schokken
bloot, maar, worden die overwonnen, dan ziet men in het tijdperk van vrijheid onder
het bestaan van gunstige voorwaarden eene natuurlijke ontwikkeling zich baanbreken.
De ‘ups and downs’ blijven dan een dergelijk bedrijf, gelijk vanzelf spreekt, niet
bespaard en de wisselende conjunctuur geeft wisseling van meer of minder
voorspoedige jaren. Doch, zijn de algemeene voorwaarden voor ontwikkeling in het
land aanwezig, en wordt daaraan niet door de Regeering belemmering in den weg
gelegd, dan komt men op den duur tot eenen gezonden staat van zaken, tot eene
expansie, die door de buitenlandsche mededinging geprikkeld wordt tot het
aanbrengen van alle denkbare verbeteringen en tot het toepassen van de meest
economisch werkende wijzigingen. Alsdan staat het bedrijf in eigen kracht en wordt
een machtige hefboom tot vermeerdering van volkswelvaart. En zoo is het in de
laatste jaren ook met deze bedrijfstakken in Nederland gegaan.
In de geschiedenis der Twentsche katoennijverheid ziet men denzelfden algemeenen
gang van zaken als hierboven werd geschetst. Bij het herstel van onze
onafhanhankelijkheid heeft de Twentsche nijverheid reeds spoedig veel te lijden van
de hooge belastingen en accijnzen, die omstreeks 1816 werden geheven; wel scheen
daartegenover te staan een sterke bescherming door een recht op manufacturen van
10 à 20%, maar in de praktijk werkte dit recht niet beschermend, daar immers
smokkelaars den invoer van zoodanige goederen voor 2 à 4% aannamen.
Ook in de geschiedenis der Twentsche nijverheid speelt de gestie van de N.H.M.
een rol van zeer groote beteekenis.
Op Java worden omstreeks 1820 en reeds daarvoor veel meer Engelsche dan
Nederlandsche manufacturen ingevoerd. De Engelschen zijn ons daar ook op dat
gebied de baas omdat zij de eigenaardige behoeften van de Javasche markt kennen,
omdat zij inzake textielnijverheid technisch ons veel vooruit zijn en ook omdat hunne
scheepvaart
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veel meer ontwikkeld is dan de onze. Tegenover dit verschijnsel zoekt onze Regeering
heil in meer bescherming van Nederlandsche goederen die op Java zullen worden
ingevoerd: aanvankelijk wordt bepaald dat Nederlandsche goederen, die door
Nederlandsche schepen op Java worden aangebracht, daar vrij zullen inkomen en
dat buitenlandsche goederen een recht zullen dragen van 15% wanneer zij met een
Nederlandsch schip, van 25% wanneer zij door een vreemd schip aangebracht worden.
In '24 werden deze rechten van onderscheidenlijk 15% en 25% verhoogd tot 25%
en 35%, een maatregel die zoo goed als prohibitief schijnt te zullen werken. In
datzelfde jaar 1824 wordt dan dan de N.H.M. opgericht en zij zal nu den uitvoer van
Nederlandsche voortbrengselen bevorderen. Daartoe betrekt zij lijnwaden uit de
Zuidelijke Nederlanden; daar immers heeft de fabrieksnijverheid ook op dit gebied
zich krachtiger ontwikkeld dan in het Noorden van het Vereenigde Koninkrijk; de
Belgische industrie was, gelijk wij in den aanhef reeds herinnerden, sinds de uitsluiting
van de Engelsche mededinging door het Continentaal-Stelsel tot grooten bloei
gekomen en met name de Belgische weefnijverheid was de Noord-Nederlandsche
ver vooruit. De gebeurtenissen van het jaar 1830 brengen natuurlijk een totalen
omkeer in dezen gang van zaken te weeg. Het komt er thans op aan, den tot nog toe
bevorderden invoer van Belgische manufacturen op Java zoo volstrekt mogelijk te
weren, en daartoe wordt bepaald dat deze goederen bij invoer aldaar met een recht
van 50 tot 70% zullen worden belast, eene bepaling die tot 1839 heeft gegolden. De
Nederlandsche Handel Maatschappij tracht thans de lijnwaden voor den verkoop op
Java uit Twente te betrekken, doch staat daarbij voor het feit dat de nijverheid daar
nog zeer achterlijk is. Om hieraan tegemoet te komen richt de N.H.M. in '33 te Goor
en later ook elders eene weefschool op, om aan de arbeidersbevolking het gebruik
van de snelspoel te leeren, waardoor in denzelfden tijd als voorheen driemaal zooveel
productie wordt verkregen. Het behoeft wel niet te worden gezegd dat
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deze verbetering der techniek goede uitkomsten oplevert; tevens ziet men, zij het
aanvankelijk zeer langzaam, den stoom in de Twentsche nijverheid toegepast worden.
De N.H.M. bestelt nu voor den verkoop op Java lijnwaden in Twente en doet dat op
zoo groote schaal dat in Twente iedereen, die slechts even daartoe kans ziet, fabrikant
tracht te worden. De eerzucht van kleine burgers wordt het nu om aan de N.H.M.
weefgoederen te leveren, gelijk men elders in het land scheepsruimte aan de N.H.M.
wenschte te verhuren. Men ziet ook hier een zeer snelle doch natuurlijk geheel
kunstmatige expansie van het bedrijf, eene ontwikkeling bovendien in hoogst
eenzijdige richting. De Nederlandsche Handel Maatschappij toch verlangt van de
verschillende weefgoederen uitsluitend calicots en madapollams, welke de
allereenvoudigste goederensoorten zijn1). Men legt zich dus in Twente uitsluitend en
geheel op de vervaardiging van deze soorten toe, want de N.H.M. verlangt geen
andere en er is geen sprake van dat men buiten de N.H.M. om manufacturen ten
verkoop naar Java zenden zal. Ook hier verlamt de N.H.M. aanvankelijk allen
particulieren handel. Evenals bij scheepsbouw en koopvaardij het geval was, loopt
ook nu reeds binnen enkele jaren de zaak dermate spaak, dat de N.H.M. reeds in
1836 kennis geeft dat zij geen nieuwe leveranciers van weefgoederen meer aanneemt.
Door dit besluit, hetwelk gelijk staat met de beurtlijst voor schepen van 1841,
ontstaat er in Twente eene feitelijk bevoorrechte kaste van fabrikanten nl. de groep
van hen, die in de gunst der N.H.M. deelen. Dit deed C.T. Stork in zijn boekje omtrent
de ontwikkeling der Twentsche katoennijverheid schrijven, dat hij te laat was geboren.
Zij die zoo gelukkig zijn aan de N.H.M. te mogen leveren en die niet zelven alles
kunnen voortbrengen wat zij wel aan de N.H.M. kunnen verkoopen, besteden een
gedeelte daarvan uit bij zoogenaamde loonfabrikanten. Maar straks blijkt dat de
overproductie in nog sterkere

1) Madapollams zijn gebleekte calicots en deze laatste zijn de meest eenvoudige weefsels.
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mate zich doet gevoelen: in 1841 brengt de N.H.M. het gewone jaarlijksche bedrag
van hare bestellingen terug op 60% en in '42 op 40% van het vroegere cijfer. Deze
maatregel leidt natuurlijk tot eene crisis en tot groote verliezen in Twente. Men ziet
hier weder geheel denzelfden gang van zaken als bij scheepsbouw en koopvaardij.
In '44 eindelijk breekt de N.H.M. met het stelsel van vaste leveranciers en gaat thans
over tot het systeem van inschrijvingen en van keuring der goederen. Sedert de
N.H.M. niet meer in zoo ruime mate als in den aanvang weefgoederen uit Twente
blijft betrekken, ziet men dat de industrie daar slechts zeer langzaam vooruit gaat.
De N.H.M. leed in Java belangrijke verliezen op den verkoop van Twentsche
weefgoederen, doch ook hier evenals bij de scheepsvrachten was het de schatkist die
het gelag betaalde. De N.H.M. immers had met de Regeering het zoogenaamde
geheime lijnwaad-contract afgesloten, hetwelk van '35 tot '54 heeft gegolden en dat
hierop neerkwam: de N.H.M. zou jaarlijks voor omstreeks 11 millioen gulden
Twentsche goederen koopen en die op Java verkoopen, terwijl de Regeering het op
dien verkoop mogelijk te lijden verlies althans tot een zeker percentage waarborgde.
In den allereersten tijd, wanneer er op Java nog een differentieel recht van 25% tot
steun der Nederlandsche nijverheid bestaat, declareert de N.H.M. geen verliezen,
maar wanneer in '36 die differentie op 12½% wordt teruggebracht, spreekt zij den
Staat voor het tekort op den lijnwaadhandel aan. De Staat had zich aanvankelijk
aansprakelijk gesteld voor een verlies tot 12½% toe, later tot 6%. De N.H.M. nu
verliest op dezen handel niet 6%, maar ongeveer 18½% en weet zich daarvoor te
dekken door, boven de garantie van 6%, nog te declareeren 12½% wegens
‘zoogenaamde extra-onkosten’, gelijk de Minister van Koloniën in '39 aan den Koning
schreef! Daar nu de Nederlandsche goederen op Java beschermd waren met een
voorsprong van 12½% boven de buitenlandsche, kwam dus de N.H.M. bij den verkoop
18½ + 12½% = 31% tekort.
Waaraan was het te wijten dat de N.H.M. op de
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beschermde markt met de nationale goederen zoo groote verliezen leed? In hoofdzaak
wel hieraan, dat de N.H.M. niet de noodige kennis bezat om dezen handel met
voordeel te drijven. Zij vroeg, gelijk wij zagen, in Twente slechts de allereenvoudigste
goederen-soorten en zij deed dat natuurlijk opzettelijk, omdat de verkoop van deze
kwaliteiten de minste kennis vorderde, ook omdat de afzet van deze soorten het minst
door verschillende wisselingen wordt beheerscht en omdat men het best die goederen
tijdelijk kon achterhouden. Maar de Engelsche, Zwitsersche en Saksische fabrikanten
kenden de eigenaardige behoeften van de inlandsche bevolking op Java; zij zonden
daarheen de veel moeilijker te vervaardigen, maar dan ook meer winsten afwerpende
goederen, voor welker verkoop men echter veel kennis van de eischen der markt
moest bezitten. In genoemde landen was dus de industrie èn uit een technisch oogpunt
èn uit een commercieel oogpunt de onze veel vooruit en tegen dit voordeel der
buitenlanders woog de bate van bescherming voor de Nederlanders niet op,
integendeel: juist die bescherming leidde, gelijk men ziet, tot eene ongezonde
ontwikkeling van het bedrijf, tot eene uiterst eenzijdige productie, tot het uitsluitend
of althans bij voorkeur vervaardigen van de meest eenvoudige goederen. Eene sterke
en in zichzelve krachtige nijverheid is op die wijze niet verkregen en kon ook langs
dien weg niet verkregen worden. Sterk en in zichzelve krachtig wordt de Twentsche
nijverheid eerst, wanneer de N.H.M. straks meer en meer hare handen van Twente
gaat aftrekken en wanneer de Twentsche fabrikanten op eigen beenen leeren te staan.
Het door ons boven reeds aangeduide feit, dat niet alle nijveren in Twente de gunst
der N.H.M. deelachtig werden, leidde tot eene scheiding onder de fabrikanten.
Eenerzijds vond men hen, die voor de N.H.M. werkten en dus zich bepaalden tot de
eeuwige calicots en madapollams. Die goederen werden geweven uit Engelsch garen;
de fabrikanten, veelal renteniers of grondbezitters of zoo iets, wier hoofdbedrijf een
ander was dan het beheeren
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van een nijverheids-onderneming, kochten dat garen en gaven dat uit aan wevers die
veelal thuis daarvan de calicots vervaardigden; die lieden brachten dan het geweven
goed aan den fabrikant en ontvingen het daarvoor vastgestelde loon. De fabrikant
bracht dan het geweven goed naar de factorij der N.H.M., waar men hem volgens
tarief betaalde. Dit was, gelijk men ziet, een uiterst gemakkelijke bedrijfsvorm,
waarbij een zoet winstje te maken viel, waarbij men geen kapitaal behoefde en geen
risico beliep, maar waarbij men wel telkens te kampen had met overproductie, met
crisissen en waarbij dan ook luide en algemeene klachten telkens en telkens weder
werden vernomen. Aan den anderen kant vindt men de meer wakkere industrieelen
die, gelijk C.T. Stork ‘te laat geboren’ zijn om bij de N.H.M. terecht te komen, of
wel begrijpen dat deze kunstmatige stand van zaken niet duren kan en het noodig is
zich liever thans reeds vrij te maken van den steun, die straks toch zeker aan de
nijverheid zal ontvallen. Deze industrieelen stellen er, gelijk C.T. Stork, hun eer in
om in Nederland te gaan doen hetgeen hunne concurrenten in Zwitserland en Saksen
reeds lang hebben gedaan en te pogen die concurrenten van de Javasche markt te
verdringen; zij stellen zich door reizen op de hoogte van alles wat men in Twente
nog niet weet en toch weten moet om daar de nijverheid vooruit te brengen en door
vele moeilijkheden heen slagen zij geleidelijk in hun streven. Tegelijkertijd begint
men vooral ook in Enschedé zich meer te werpen op de binnenlandsche markt en
tracht men, ook wederom door het vervaardigen van nieuwe artikelen, de
afzetgebieden der nijverheid te verruimen. Het zijn deze twee groepen van
industrieelen geweest die buiten de kunstmatige bescherming van de N.H.M. om, de
Twentsche nijverheid hebben geëmancipeerd en haar tot krachtigen bloei hebben
weten te brengen, ook toen de eerste groep, de klanten van de N.H.M., het getij zagen
verloopen en het slechts betreuren konden dat ook zij niet tijdig de bakens hadden
verzet.
Het stelsel van de N.H.M. dat, zij het in gewijzig-
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den vorm, tot 1869 bleef gelden, heeft groote nadeelen opgeleverd; aan het Rijk
werden daardoor groote verliezen berokkend; aan een groot deel der Twentsche
nijverheid werden te gemakkelijk winsten bezorgd en werd daardoor de prikkel tot
het aanbrengen van technische verbeteringen, tot gezonde ontwikkeling van het
bedrijf, tot vervaardiging van moeilijker te fabriceeren goederen ontnomen; de
kunstmatige uitbreiding leidde tot telkens terugkeerende overproductie en tot
aanhoudende crisissen.
Breken wij een oogenblik ons beknopt overzicht van de ontwikkelingsgeschiedenis
dezer nijverheid af, om nog eens te wijzen op de overeenstemming tusschen den
gang van zaken hier en bij de andere bovengenoemde bedrijfstakken. Wij vestigden
reeds de aandacht op de gelijkheid, die er bestaat tusschen hetgeen zich voordeed
bij scheepsbouw en koopvaardij als troetelkinderen der N.H.M. en wat men bij de
textiel-nijverheid in Twente gebeuren ziet. Inderdaad staat men hier, evenals trouwens
met de haringvisscherij, op verschillend gebied voor de uitkomsten van een en
hetzelfde stelsel: een systeem van bescherming d.i. van kunstmatige bevordering.
Bij scheepsbouw, koopvaardij en katoennijverheid werkt gelijkelijk die kunstmatige
bevordering tot eene aanvankelijk schoon schijnende uitbreiding van het bedrijf maar
ook tot eene voor gezonde ontwikkeling noodlottige eenvormigheid en eenzijdigheid
in de richting, waarin zich de expansie beweegt. Bij de genoemde bedrijfstakken
blijkt gelijkelijk dat zij, door de bescherming innerlijk zwak gebleven, niet bestand
zijn tegen buitenlandsche mededinging. En gelijkelijk blijkt ook bij alle dat de
bescherming weldra vastloopt; bij de koopvaardij komt men tot het opstellen van
eene beurtlijst, bij de textiel-nijverheid tot het sluiten van de lijst der bevoorrechte
fabrikanten en bij beide gelijkelijk komt men eerst daarna, door door de macht der
feiten gedreven, tenslotte tot het stelsel van inschrijving als het eenige houdbare.
Keeren wij tot de ontwikkeling der katoen-nijverheid terug, dan zouden wij de
vraag willen stellen of men, deze
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feiten overwegende, zeggen kan hetgeen toch herhaaldelijk en ook thans nog door
Nederlandsche protectionisten gezegd wordt, dat het de bescherming geweest is, die
tot ontwikkeling van deze nijverheid geleid heeft. Inderdaad is die stelling onhoudbaar.
Eerst na het wegvallen van de bescherming is de ware industrieele en commercieele
geest over Twente vaardig geworden en eerst daarna kan krachtige bloei en waarlijk
gezonde ontwikkeling in dit bedrijf worden waargenomen. Verschillende feiten
dragen het hunne bij tot de geleidelijke en steeds snellere ontwikkeling der
katoennijverheid in Twente. In dezen zelfden tijd ontstaat door den Amerikaanschen
burgeroorlog de groote katoencrisis, welke echter aan Twente veel profijt brengt,
doordat de prijzen der manufacturen geweldig stijgen en men dus tot zeer voordeelige
prijzen den geheelen voorraad kan opruimen. Een geduchte brand teistert Enschedé,
doch wel nooit heeft een zoo groote ramp zoo grooten voorspoed opgeleverd. Men
heeft onlangs herdacht dat het 50 jaar geleden was dat deze calamiteit zich voordeed,
en er was inderdaad wel aanleiding om met vreugde dit ongeluk te herdenken. Te
klein ingerichte fabrieken die in de gemeente waren vastgebouwd, gingen door het
vuur te gronde en men kwam er dus vanzelf toe ze nieuw weer op te richten op
ruimere terreinen, tevens ze op nieuwerwetschen voet te outilleeren. In het algemeen
bereidde men zich in deze jaren er krachtig op voor, om met Engeland te gaan
concurreeren, tegen dat na de secessie-oorlog in de Vereenigde Staten weer katoen
zou te koop zijn. Wij stippen pro memorie slechts aan, dat in '62 de herziening van
het invoerrechten-tarief plaats had. Gunstig werkt in dezen tijd ook de aanmerkelijke
verlaging van steenkoolprijzen, gevolg ten deele van betere verkeerswegen en sneller
vervoer, welke ook aan den afzet van manufacturen ten goede komen. In '65 gaat de
Nederlandsche Regeering over tot eene trapsgewijze verlaging der differentieele
rechten in Indië: in '74 worden die rechten geheel en zonder overgang afgeschaft en
staan dus in de koloniën Nederlandsche en vreemde manufacturen bij invoer gelijk.
Die maatregel
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van '74 heeft ongetwijfeld wel door zijn plotseling karakter een schok in de Twentsche
nijverheid te weeg gebracht, gelijk C.T. Stork ook had voorspeld, en eenige zwakke
ondernemingen zijn daardoor te gronde gegaan, maar door uitbreiding van het
stoombedrijf tusschen '60 en '70 en door de werking van alle gunstige factoren, die
wij boven opnoemden, stond toch over het geheel de katoen-industrie reeds zoo sterk
dat zij zonder blijvende nadeelen de gelijkstelling op Java kon verdragen, ja zelfs
van toen af eerst recht de groote ontwikkeling heeft geopenbaard. Het overgroote
meerendeel der Twentsche katoenondernemingen toch was in deze jaren reeds
ingericht op zulk eenen voet dat men het buiten de tot nog toe geldende voorrechten
kon stellen. Het binnenlandsche debiet was zeer sterk toegenomen en men had meer
en meer op de andere dan de beschermde Java-markten vasten voet weten te krijgen.
Tot staving van het bovenstaande mogen hier enkele cijfers volgen. Uit de
statistische gegevens blijkt met volkomen duidelijkheid dat de invoeren van
manufacturen uit Nederland in Indië stegen naarmate de bescherming, die aan
Nederlandsche manufacturen werd verleend, geringer werd. Wij kiezen de cijfers
voor den gemiddelden invoer van Nederlandsche manufacturen in Indië in drie
achtereenvolgende tijdperken, nl. van 1845 tot 1854, van 1855 tot 1864 en van 1865
tot 1872. In het eerste tienjarig tijdperk heerscht nog vrijwel onverzwakt de
begunstiging die door de N.H.M. aan de Twentsche nijverheid wordt verleend en
beteekent daarnaast de particuliere handel uiterst weinig. Welnu, in dit tijdperk
werden gemiddeld per jaar slechts voor 5½ millioen gulden manufacturen in Indië
ingevoerd. Het tijdperk van '55 tot '64 is dat, waarin het lijnwaad-contract der N.H.M.
ophoudt te werken en waarin deze maatschappij hare rechtstreeksche bemoeiingen
met Twente meer en meer beperkt. In dit tienjarig tijdperk stijgt de gemiddelde
waarde der invoeren op Java van 5½ op ruim 9 millioen gulden. In het derde tijdperk
eindelijk valt de verlaging der differentieele rechten en men ziet onder de werking
van deze geringere bescherming
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op de koloniale markten het invoercijfer, tot nog toe ruim 9 millioen gulden,
gemiddeld stijgen tot meer dan 12½ millioen gulden per jaar.
Niet minder sterk spreken de cijfers, die betrekking hebben op de
manufacturen-uitvoeren niet alleen naar Indië, doch naar alle buitenlandsche markten.
Wanneer men hier 5 jaren kiest uit het tijdvak van bescherming, nl. van 1846 tot
1850 en men stelt daar tegenover 5 jaar uit het tijdperk der verlaagde differentie,
1868 tot 1872, dan ziet men dat de gezamenlijke uitvoeren in de eerste vijf jaren
beliepen 22.4 millioen gulden en in de laatste vijf jaren 88.1 millioen gulden, eene
vermeerdering dus met 65.7 millioen gulden. Van die 65.7 millioen gulden kwam
38.6 millioen gulden voor rekening der vermeerderde invoeren in Indië, die met
182% waren gestegen, niettegenstaande de geringere bescherming op die markten;
de invoeren in andere landen waren gestegen van 1.1 millioen gulden op 28.2 millioen
gulden en waren dus met 27.1 millioen gulden toegenomen. Men ziet hieruit, hoezeer
men er bij het afnemen der bescherming naar gestreefd had den afzet op het vrije
concurrentiegebied der onbeschermde markten te vermeerderen en hoe gelukkig men
daarin was geslaagd. Bij overweging van het effect van bescherming werpen cijfers
als bovenstaande wel een scherp licht.
En welke waren blijkens de handelsstatistiek de uitkomsten van de finale
afschaffing der differenteele rechten? In het tijdperk van verlaging ('68 tot '73) werden
voor 12 millioen gulden gemiddeld per jaar aan manufacturen uit Nederland naar
Java gezonden; tusschen 1874 en '81, dus na de afschaffing der differentie, beliep
dit gemiddelde jaarlijksche cijfer 13.6 dus 11% meer. Eerst na die afschaffing ziet
men het Nederlandsche aandeel in den totalen invoer van manufacturen op Java
grooter worden dan het buitenlandsche. Zoolang wij de vreemdelingen hadden
trachten te weren, waren zij ons de baas, maar zoodra wij hen op gelijken voet
bejegenden, overtroffen onze invoeren de hunne!
Ook deze gegevens moeten in aanmerking worden ge-
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nomen, wanneer men een antwoord zoekt op de vraag of het de aan de Twentsche
katoennijverheid verleende bescherming geweest is, die haar tot ontwikkeling heeft
gebracht.
Slechts enkele cijfers omtrent den gang van zaken in den lateren tijd willen wij
aan de bovenstaande toevoegen. Daartoe vermelden wij alleen dat de uitvoer van
katoenen manufacturen in het 10 jarig tijdperk van 1867-1876 gemiddeld beliep 17.8
millioen gulden en dat dit uitvoercijfer over 1910 was gestegen tot 59.8 millioen
gulden. Men ziet hieruit dat tusschen het eerst genoemde tijdperk en het laatst
genoemde jaar de uitvoer van katoenen manufacturen uit Nederland ongeveer 3½
maal grooter is geworden.
Eigenlijk zouden wij met het hierboven medegedeelde inzake de Twentsche
nijverheid kunnen volstaan, omdat daaruit genoegzaam blijkt dat deze industrie niet
aan bescherming hare krachtige ontwikkeling heeft te danken, doch dat zij eerst in
en door vrijheid is groot geworden. Maar er is toch nog een punt van gewicht, hetwelk
in dit verband moet worden beschouwd. Voorstanders van protectie in Nederland
toch zeggen niet alleen, dat de opkomst en de bloei van Twente aan het door hen
voorgestane stelsel is te danken, maar tevens verklaren zij dat bovendien de wet van
1895 voor Twente de bescherming heeft verdubbeld, en het is hierbij, dat wij nog
een oogenblik willen stilstaan.
De wet van '95 strekte, gelijk men weet, om tegen te gaan een nadeel voor den
fiscus, dat voortsproot uit te lage aangifte der waarde van goederen bij den invoer.
Het was bekend dat de invoer, met name van manufacturen, door expediteurs werd
aangenomen voor bv. 3%, waarin dan begrepen was betaling van het invoerrecht,
hetwelk volgens de wet van '62 is 5%. Het was dus duidelijk dat men door te lage
aangifte van de waarde der waren aan de grenzen feitelijk niet 5% doch slechts 2½%
betaalde. Om dit euvel te verhelpen, werden bij de wet van '95 nieuwe regelen inzake
de aangifte, de benadering enz. gesteld.
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Zeer zeker mag worden aangenomen dat die wet van '95 in het algemeen haar doel
heeft bereikt en men mag dus het er voor houden dat manufacturen, die vóór '95
feitelijk slechts 2½% droegen, daarna inderdaad met 5% zijn belast geworden. Dit
feit nu is voor onze protectionisten aanleiding om zegevierend uit te roepen, dat dus
na '95 de aan de Twentsche industrie verleende, ‘bescherming’ is ‘verdubbeld’.
Vraag: Wat moet men hiervan denken?
In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat de wet van '95 het haar
toegeschreven effect slechts hebben kon ten aanzien der Twentsche weverijen, niet
ten aanzien der Twentsche spinnerijen. Het garen, dat in de katoenweverijen wordt
gebruikt, komt, voorzoover het niet in Twente wordt gesponnen, sedert langen tijd
reeds vrij ons land binnen. Zoowel minister Harte van Teckelenburg als minister
Kolkman hebben in de memories van toelichting tot de door hen ontworpen
Tariefwetten over den toestand van het spinnerij-bedrijf in Twente een en ander
geschreven, waarop wel de aandacht mag worden gevestigd. Zij wezen er op, wat
trouwens overbekend is, dat telkenmale door spinnerijen in beschermende landen,
met name in Frankrijk en in Duitschland, groote hoeveelheden garen op de
Nederlandsche markten worden geworpen en hier dan tegen zeer lage prijzen worden
verkocht. Een eigenaardig gevolg der bescherming van de spinnerijen in die landen
is nl. dat men daar nu en dan lijdt aan overproductie, die dan à tout prix elders wordt
opgeruimd. Het behoeft wel niet te worden gezegd dat een dergelijke staat van zaken
ons Nederlandsch spinnerij-bedrijf in een ongunstigen toestand brengt en, gezien
van het standpunt der protectionisten, zou men zeggen dat onder dergelijke uiterst
belemmerende productie-voorwaarden een dergelijk onbeschermd bedrijf ten onzent
eigenlijk onbestaanbaar moet worden geacht. Niettemin waren de beide
bovengenoemde Nederlandsche Ministers van Financiën bij hunne
tariefwets-wijzigingen niet geneigd hunne beschermende handen ook over
Nederlandsche spinnerijen uit te strekken, omdat zij zeer wel inzagen, gelijk zij ook
met zooveel woorden erkenden, dat
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een recht op garen in Nederland zou leiden tot prijsverhooging van iets, hetwelk wel
voor de spinnerij is volledig fabrikaat, doch voor de weverij is grondstof of hulpstof
en omdat beide Ministers ook inzagen en erkenden vooreerst, dat een prijsverhooging
van garen gevolg zou zijn van een inkomend recht op dat product, en ten tweede dat
die prijsverhooging voor onze Nederlandsche weverijen noodlottig zou werken. Onze
weverijen toch vinden over het geheel hare grootste kracht in uitvoer, d.i. in
concurrentie op de vrije wereldmarkt en in die concurrentie zouden zij op
onherstelbare wijze worden geschaad, wanneer de voortbrengingsprijs hunner
manufaeturen door een hoogeren kostprijs der garens steeg. Minister Harte van
Teckelenburg verklaarde in zijne Memorie van Toelichting dat, niettegenstaande de
ongunstige voorwaarden, waaronder ten onzent de spinnerijen werken, niettemin dit
bedrijf hier bestaanbaar blijkt te zijn en zelfs zich uitbreidt. Dit feit is inderdaad juist.
In Juni 1911 heeft de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Enschedé zich inzake
de ontworpen Tariefwet met een adres gewend tot de Tweede Kamer en in dit adres
werd o.a. medegedeeld dat er toen ter tijde twee nieuwe spinnerijen aldaar werden
gebouwd en drie bestaande werden vergroot; ook, dat ons Nederlandsch
spinnerij-bedrijf zich reeds tot uitvoer van zijn productie had weten op te werken.
Protectionisten mogen feiten als deze verklaren, gelijk zij wellicht meenen te kunnen
doen. Wij willen slechts even in het licht stellen, dat althans voor dit onbeschermde
deel der Twentsche katoen-nijverheid de wet van '95 geenerlei beteekenis heeft
gehad.
Doch hoe nu ten aanzien onzer weverijen? Wanneer men wil nagaan, welke de
gevolgen der wet van '95 zijn geweest voor de vervaardiging van katoenen
manufacturen, dan kan men wel niet beter doen, dan wederom de statistische gegevens
te raadplegen. Men zal dan zien, dat de invoer van katoenen manufacturen tusschen
de jaren 1887 en '96 gemiddeld is geweest 9.7 millioen gulden per jaar en in de
volgende 10 jaren, dus van '97 tot 1906, gemid-
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deld 15.1 millioen. Wanneer het nu waar was dat de wet van '95, gelijk het heet, de
bescherming had verdubbeld, dan zou dit feit zich toch zeker moeten uitspreken in
eene beperking van den invoer. Men ziet daarentegen, dat die invoer allerminst is
beperkt geworden, doch na de wet van '95 aanzienlijk is toegenomen. Bovendien:
wanneer de wet van '95 verdubbelde bescherming aan de Twentsche weverijen had
verleend, dan zou het effect daarvan ongetwijfeld ook dit zijn, dat deze industrie
meer dan tot nog toe was gaan werken voor binnenlandschen afzet en minder hare
kracht in uitvoer had gezocht. Wat het laatste punt betreft, blijkt reeds aanstonds uit
de statistische gegevens dat ook heeft plaats gehad het tegendeel van hetgeen het
natuurlijk gevolg van meer bescherming zou zijn geweest. In dezelfde twee decaden
als de bovengenoemde, ziet men den uitvoer van katoenen manufacturen stijgen van
gemiddeld 30 op gemiddeld 39 millioen gulden en die uitvoer, in steeds stijgende
lijn voortgaande, bereikt over 1910 het aanmerkelijke cijfer van 59.8. Beperking van
uitvoer als te verwachten gevolg van meerdere bescherming heeft zich dus niet
voorgedaan. Is dan na '95 de binnenlandsche afzet in sterke mate toegenomen? Het
door ons boven reeds vermelde adres der Kamer van Koophandel te Enschedé geeft
hierop een zeer duidelijk antwoord in eene grafische voorstelling, welke aanduidt
den gang van zaken ten aanzien van afzet in het binnenland en in het buitenland over
een lange reeks van jaren. Het is dus gemakkelijk genoeg na te gaan of en in hoeverre
hier het jaar '96 een keerpunt heeft beteekend. De grafische voorstelling dan leert
ons dat van 1880 tot 1891 de afzet van manufacturen uit Enschedé naar het binnenland
grooter was dan die naar het buitenland; van '91 tot '94 vallen de lijnen bijna samen;
daarna stijgt tot 1900 de afzet in het binnenland boven die naar het buitenland. In
1901 en '02 zijn beide weer vrijwel gelijk, maar daarna stijgt de lijn van den
buitenlandschen afzet zeer sterk boven dien van het binnenlandsche debiet en wij
zien dat in het jaar 1910 de buitenlandsche afzet 16 millioen gulden en
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het binnenlandsche debiet omstreeks 10 millioen gulden bedraagt. Een bewijs voor
de stelling, dat na en door de wet van '95 de afzet op het beschermd gebied krachtig
zou zijn toegenomen, valt uit deze voorstelling van feiten en cijfers onmogelijk te
putten.
Overigens is het wel bekend, dat althans voor een zeer belangrijk deel, de hier
ingevoerde katoenen manufacturen niet met de in Twente vervaardigde mededingen,
omdat zij zijn van een geheel ander soort. Wat hier aan katoenen manufacturen wordt
ingevoerd, is grootendeels goed van qualiteiten, die in Twente niet worden gemaakt.
Veelal is dit buitenlandsche goed een speciaal fabrikaat, waarop men zich hier niet
toelegt, omdat ons land te klein is voor de eigen productie van de velerlei soorten en
de bijzondere modellen of patronen. Bovendien ziet men uit de statistiek, dat de
invoer van katoenen manufacturen na de wet van '95, d.i. trots de zoogenaamde
dubbele bescherming zich in een stijgende lijn blijft bewegen en over 1910 aanwijst
een bedrag van niet minder dan 17½ millioen gulden. Men ziet dus dat het aan de
Nederlandsche grenzen geheven recht van thans waarlijk ten volle 5% geen slagboom
is tegen den invoer van vreemde manufacturen, daar toch die invoer gestadig toeneemt
en met het laatst bekende jaar een zoo hoog bedrag als 17½ millioen gulden aanwijst.
Men kan natuurlijk ten opzichte van het hierboven door ons geleverd betoog
zeggen: nu goed, laat het waar zijn dat de verdubbeling van het feitelijk geheven
invoerrecht niet beschermend heeft gewerkt, dan is daarmee toch tevens ook
aangetoond dat een fiscale verhooging van invoerrecht betrekkelijk aanzienlijk kan
zijn alvorens de nadeelen van een beschermend recht teweeg te brengen. Ons antwoord
op deze mogelijke tegenwerping is: dat de grens van een ‘fiscale’ verhooging zich
niet in algemeene termen laat bepalen, doch in elk gegeven geval overeenkomstig
den eigen aard van het belaste goed en de bijzondere omstandigheden van
voortbrenging, mededinging enz. zal moeten worden vastgesteld.
Neemt men al het bovenstaande in overweging, dan
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moet het toch voor elken onbevangen waarnemer wel volkomen duidelijk zijn, dat
onze zoo merkwaardige Twentsche katoen-nijverheid, die haar uitvoercijfer over
1910 tot bijna 60 millioen gulden heeft weten op te werken, niet bestaat bij de gratie
van een 5% recht, hetwelk haar in staat zou stellen op het beperkt debiet in het eigen
kleine land groote winsten te maken. Volkomen duidelijk moet het wel zijn, dat die
nijverheid hare grootste kracht vindt in den uitvoer, d.i. in de positie die zij op de
wereldmarkt heeft weten te veroveren. Daar ontmoet zij feitelijk geen andere
concurrenten dan het vrijhandelsland aan de overzijde van het Kanaal. Om
mededingers uit Frankrijk, Duitschland en andere beschermende landen bekommert
onze Twentsche textiel-industrie zich niet of nauwelijks. Die positie op de
wereldmarkt heeft onze katoen-nijverheid weten te veroveren en kan zij behouden
door de gunstige voorwaarden, welke voor haar bedrijf door den vrijhandel in
Nederland zijn geschapen en worden gehandhaafd. Niet de bescherming heeft haar
groot gemaakt en thans nog vindt zij in het 5% recht op manufacturen geen voedsel
voor den bodem, waaruit zij hare levenssappen betrekt. Het waren de vrije handel
en de vrije mededinging, die dit bedrijf op gezonde grondslagen hebben gevestigd.
Zooals wij in den aanhef reeds zeiden, maakt al hetgeen hierboven in herinnering
werd gebracht, geen aanspraak op nieuwheid; hoewel niet alles, toch is veel daarvan
reeds elders geschreven. Doch het scheen nuttig nog eens deze feiten op te halen en
nog eens terug te treden in de geschiedenis der bescherming, die er in Nederland is
geweest. Gelukkig voor ons land, dat die tijd voorbij is, want het was een tijd noch
van voorspoed, noch van gezonde bedrijfsontwikkeling, noch van vermeerdering
van volkswelvaart. Het stelsel van bescherming heeft in Nederland slechte uitkomsten
opgeleverd, heeft geleid tot eene uiterst kunstmatige ontwikkeling van sommige
bedrijven, die opgroeiden in een broeikas-atmosfeer. Nu hier, dan daar zag men
vroeger of later telkenmale het stelsel in
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zijne toepassing vastloopen en bleek de toestand onhoudbaar. Moest dan reeds
daardoor en ook wegens de teleurstellende ervaringen met het stelsel worden
gebroken, dan bleek de zoo lang beschermde bedrijfstak niet plotseling tegen de
mededinging van buiten opgewassen. De opheffing der bescherming ging dan gepaard
met schokken, die in het bedrijf wel vaak zeer sterk werden gevoeld. Wanneer dan
gunstige bestaansvoorwaarden voor het nu in vrijheid overgeplante bedrijf aanwezig
waren, zag men na het wegvallen der protectie langzaam, doch voortdurend een
tijdperk van gezonde ontwikkeling zich openen. Gelukkig dus voor ons land, dat
deze tijden tot het verleden behooren. Gelukkig is dat ook in dezen zin, dat wij door
deze proefnemingen buitengewoon nuttige en sterk sprekende ervaringslessen hebben
opgedaan. Ook thans en thans vooral, nu wederom ten onzent de strijd tusschen de
twee groote stelsels van handelspolitiek is ontbrand, kunnen wij, die den vrijhandel
voorstaan, tot de verdedigers van protectie zeggen: Uw stelsel heeft ten onzent reeds
een halve eeuw toepassing gevonden; wat gij aanprijst is hier reeds beproefd
geworden; de ervaring heeft over de waarde Uwer denkbeelden reeds uitspraak
gedaan; door schade en schande wijs geworden, heeft onze wetgever in de droeve
ondervinding, die met de toepassing van Uw systeem werd verkregen, aanleiding
gevonden om het onze te kiezen en de ontwikkeling van allerlei nijverheidstakken
onder de werking van het door ons verdedigde stelsel toont, tegenover het sombere
beeld uit de dagen der protectie in Nederland, aan, hoezeer wij met vrijhandel den
goeden weg hebben betreden.
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Verzen
Door Laurens van der Waals.
De Vlinders.
Hier in den eenzaam-stillen tuin,
hier schijnt de schaduw schoon,
en maakt de pomp van oud arduin
veel teerder nog van toon.
en schemert zacht het hemelvlak,
de bloesem- en de lindetak,
die spieglen in de waterbak,
zorgvuldig en zeer schoon.
Maar verder glanst en glinstert het
op 't grazige gazon,
en valt op het violenbed
de schuwe schijn der zon,
en boven 't bed daar schimmert er
een vlinder en nog een
en ginder is er een, zoo ver,
en tegen 't blauw alleen;
die schijnt zoo licht, zoo wit, zoo broos,
haar vluchtje is zoo zwak;
en dichter rust er een een poos
uit op een rozentak.
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Wanneer ik in den spiegel weer,
den waterspiegel, schouw,
dan zie ik er iets wits dat schimt, nog eerder
dan het blauw,
een vlinder van den bloesemtak
die wegvlucht naar den lindetak
en spiegelt in den spiegel die zoo stil ligt in de schaûw.
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Lenteliedje.
Er is een fijne vage schaûw
van nevel in de lucht
en in de verte loom en flauw
een langgerekt gerucht;
een torenklok zingt, zacht en schoon,
heel zwak den boventoon.
De deeltjes van het vergezicht
zijn overijl en broos...
en wind heeft zoele geur gelicht
van anjer en van roos
en voert die stil voorzichtig weg
al over haag en heg.
Maar bovenal is daar de schaûw,
de fijne vage tint
die weiflend tusschen grijs en blauw
én land én lucht verbindt,
die water, bosch en lucht en wei,
van kleuren velerhand, van toon maakt eenerlei.
En wijl ik eenzaam sta en wacht,
wordt het gerucht gezang,
een melodie verpuurt en zacht,
een beetje droef en bang;
een melodie vol lief verdriet
die bevend in mij borg, dit klein verlegen lied.
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Binnenlandsch overzicht.
Modern socialisme. - Talma, Kuyper, Lohman. - De komende dingen.
Herinnert men zich uit Carlyle's French Revolution den Vrouwenopstand? De
geweldige werkelijkheid is daar tot een nog geweldiger nachtmerrie geworden. Het
is geen sliert vrouwen meer die, kakelend en krijschend, den weg naar Versailles
optrekt, het zijn angstaanjagende nachtelijke schimmen, door een hellestorm
voortgejaagd, tot krankzinnigheid opgewonden Menaden. Voorop gaat Maillard, met
luid geroffel zijn marsch slaand. ‘Gelijk men op een ketel of beddepan slaat - zegt
Carlyle - wanneer men gramme bijen of booze wespen in de korf wil lokken, en de
verwoede beesten, dat hoorende, zich daar rondom verzamelen, als kozen zij een
leider.’
Wat zou Frankrijk's historie geworden zijn, vraagt Carlyle ergens, als Maillard,
de wèl-beraden Maillard, eens niet zijn ‘à Versailles! Allons à Versailles!’ geroepen
had? Men ziet, in verbeelding, de mogelijkheid van een geheel andere negentiende
eeuw dan die wij kennen. De Koninklijke familie gevlucht naar Metz, de opstand
spoedig bedwongen, Lodewijk XVII langzaam hervormend den Staat tot rust
brengend, en het Parijs van onze dagen verheugd en trotsch zijn Monarch te kunnen
toejuichen - al verzuimt het niet van tijd tot tijd zijn spotdichten op hem te maken.
Bijna een halve eeuw lang zou geen geschiedschrijver meer Carlyle's vraag hebben
durven herhalen. Positivisme historisch materialisme en moderne sociologie hebben
de geschiedenis der volkeren tot een mechanisch proces gemaakt. Wat gebeurd is
moest gebeuren. Het enkele voorval is van géén of bijna geen invloed. Maillard of
geen Maillard, Napoleon of geen Napoleon, de menschenwereld beweegt zich naar
hare vaste wetten; de verschillen zijn uiterlijke verschillen, golfjes die den loop van
den stroom niet wijzigen. Sedert korten tijd echter beginnen wij het menschelijk
gebeuren weer anders te zien, sedert de natuurweten-
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schappen haar alleenheerschappij verloren, geest en persoonlijkheid weer alle aandacht
trekken, religieuze en metaphysische ziening ons weer doen huiveren. De enkele
gebeurtenis gaat nu weer haar waarde krijgen, de enkele gebeurtenis die misschien
voor een kwart eeuw de geschiedenis van een volk bepaalt. Wij beginnen weer de
beteekenis te zien van goede of slechte leiders, hen verantwoordelijk te stellen voor
wat zij van het land maakten - of verzuimden te maken. Wij beginnen weer te vragen,
als Carlyle, wat er worden zal van een grooter of kleiner stuk van de wereld, als de
feiten zóó of anders loopen.
Het lijkt in ons land het juiste oogenblik om die vraag te stellen. Van wat de
eerstvolgende tien maanden zullen brengen, hangt misschien de toekomst van onze
volkskracht, onze politieke en sociale gezondheid af. Zal 1913 ons staatkundig leven
voor goed onder den invloed van het socialisme brengen?
Ik spreek van het socialisme en niet van de sociaal-democratie. De
sociaal-democratie is een politieke partij, vooralsnog een kleine minderheid vormende,
met niet zooveel meer invloed, als politieke partij, dan de meerdere of mindere
standvastigheid der andere partijen haar toestaat. Maar het socialisme is een
geesteshouding, óók van menig niet-sociaaldemocraat. Quack geeft aan het socialisme
twee aangezichten, één met harde trekken en met oogen vol haat, en één met blikken
waarin het licht van een schoonen droom tintelt. Met Marx keerde zich dat eerste
gezicht naar ons toe. In de dagen dat Engels zijn verschrikkelijke ‘Lage der
arbeitenden Klasse in England’ kon schrijven, dat Marx zelf dat achtste hoofdstuk
van zijn ‘Kapital’ kon geven, dat ontstellende hoofdstuk over den ‘Arbeitstag’, met
zijn gruwelen van kinderarbeid, van kinderen die 30 uren achtereen lompen sorteerden
en niet meer slapen konden, of, zeven jaar oud, voor een paar gulden in de week van
's morgens zes tot 's avonds negen in pottebakkerijen werkten1) - in die dagen geloofde
de arbeider gaarne de profetie van een zich toescherpende klasse-tegenstelling, van
een al bewuster en al feller wordenden klassenstrijd. Maar de profetie is niet vervuld.
De kinderarbeid verdwijnt of verliest zijn snijdende kanten, de arbeidsdag wordt
korter, bij een geweldige vermeerdering van de bevolking stegen de loonen, althans
de zeer lage, en tusschen wat de eenig overblijvende maatschappelijke groepen
zouden hebben moeten worden: de proletariërs en de groot-kapitalisten, vormde zich
een al breeder wordende en al welvarender groep van kleine

1) Zie de paragrafen 2 en 3 van dat hoofdstuk.
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bezitters en menschen met middelmatige inkomens. Zelfs het Marxisme kon die
feiten niet meer ontkennen; Bernstein, een der schranderste van zijn aanhangers,
boog er openlijk het hoofd voor. De arbeider óók gelooft er niet meer aan, aan de
revolutie, dien beslissenden slag tusschen het groot-kapitaal en het proletariaat. Hij
verwacht nu van den Staat zijn toekomst. Dat is niet meer het socialisme met de
oogen vol haat, maar met de blikken waarin het licht van een schoonen droom tintelt.
Op dàt socialisme doelde ik. Het heeft de geesten aangetast en vreet met den dag
dieper in, niet alleen en zelfs niet in de eerste plaats in arbeiderskringen. Het gelooft
aan een wereld zonder materiëele zorgen. Het gelooft aan gelijkheid van bestaan bij
ongelijkheid van aanleg en krachtsinspanning. Het gelooft aan de mogelijkheid van
vertroeteling der levensschipbreukelingen zonder het gevaar de geheele maatschappij
tot één schipbreuk te maken. Het gelooft aan de duurzaamheid eener samenleving,
waarin karakterzwakte, gebrek aan wilskracht en werkkracht, niet met ontbering
zouden geboet worden. Het gelooft dat de sterken, de talentvollen en leiders, niet nu
en dan, in een oogenblik van spanning en verheffing, maar een geheel leven lang,
van den eenen langen dag op den anderen, zich zullen offeren aan een gemeenschap
waarvan zij slechts een kringetje kennen, met niet veel meer hoop op belooning dan
de critiek van de luien en onbekwamen. Het gelooft aan een geluk van zorgeloosheid
en aan een algemeene welvaart zonder uiterste inspanning van allen.
Dat socialisme is bijna even gevaarlijk als het andere, met de harde trekken en
den haat in de oogen. Misschien gevaarlijker nog, omdat het zich niet tot de arbeiders
beperkt. Het geeft de maatschappij de onrust van een Messias-verwachting, die de
aandacht afwendt van het reeds verkregene en het vermogen tot waardeeren verslapt.
Die onrust wordt bij den arbeider soms tot een behoefte aan de romantiek van het
avontuur. Zij is de oorzaak van de meeste grootere werkstakingen in onzen tijd. Het
zijn dan vooral de jongeren onder de arbeiders die zich laten meesleepen. Men moet
sommige van die werkstakingen nauwkeuriger bestudeeren om te bemerken hoe
weinig vermeende of werkelijke grieven de eigenlijke oorzaak ervan vormen - en
hoe dikwijls de leiders gedreven worden in plaats van te drijven. Reeds maanden
van te voren kan men de werkstaking voelen naderen. Er is onverschilligheid voor
het werk, onvriendelijkheid, verzet tegen onbeduidende maatregelen.
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Zelfs het onmiddellijk toegeven aan de meest overdreven eischen zou de staking in
den regel hoogstens eenigen tijd uitstellen. Ook als er geen of bijna geen
weerstandskas is, als een nederlaag met zekerheid staat te wachten, kan de uitbarsting
meestal niet worden tegengehouden. Het is als de atmosfeer in electrische spanning,
die een onweer behoeft om tot evenwicht te komen.
Ook 1 Mei-dagen en Roode Dinsdagen zijn symptomen van dien geestestoestand.
De Roode Dinsdag is de poging van het parlementaire socialisme om het Meifeest
geheel te vervangen en tegelijk de leiding aan de revolutionnaire elementen te
ontnemen. In den volkshoop, de spontaan saamgestroomde menigte, verbergt zich
een oneindige mogelijkheid van gebeuren, van wereld-dramatiek. Ook de minst
bewuste voelt dit. Carlyle komt er soms van in extase. ‘De menigte is een waar
opwerpsel der natuur, spruitende, zich voedende uit haar diepste diepte. Naast zooveel
dat als een levenlooze formaliteit glimlachend en gebaren makend daar henen gaat,
zonder een kloppend hart onder het stijve pantser, vindt ge, zoo ergens, dan althans
dáár nog oprechtheid en werkelijkheid. Huiver ervan, of betreur het als gij niet anders
kunt, maar denk er wel over na. Welk een mengeling van menschelijke krachten en
individualiteiten, op onverklaarbare wijze voortgestuwd, bestemd om op de
omstandigheden, zoowel als wederkeerig op elkander, invloed te oefenen en uit te
werken wat mogelijk is. Dat wat ze te weeg zullen brengen is niemand bekend - het
minst aan henzelven. Het is het meest ontvlambare en ontzaglijkste vuurwerk, zich
zelf voortbrengend en verterend. Te vergeefsch al het gissen van wijsbegeerte en
vernuft, naar de phasen, naar den omvang en de gevolgen waarmee het zal
afbranden’1).
De Roode Dinsdag geeft de voorstelling van zulk een volksmenigte - maar zonder
de spontaneïteit en zonder de gevaren. Alles is vooruit bepaald; er is regelmaat en
er zijn commissarissen van orde; men weet waar het vuurwerk zal afbranden.... op
de spreektribunes. Maar de deelnemers hebben toch de sensatie van het drama, van
het avontuur. Niet de geheele, de diepere gewaarwording. Niet eens die van den
tooneelspeler, die althans een werkelijk drama speelt, maar de daarvan afgeleide, de
ware sensatie van onzen tijd, die van het drama in den bioscoop gezien.
Het parlementair socialisme zou, voor zoover het zich tot de arbeiders beperkt,
misschien in het algemeen en op den duur niet zooveel gevaarlijker zijn dan die
Roode Dinsdagen. Het moet zich

1) Zie het begin van ‘De Menaden’.
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bijna dagelijks stooten aan economische noodwendigheden en dus wel eindigen met
door ervaring wijzer te worden. Aanvankelijk drijft die ervaring den arbeider dan
soms naar het syndicalisme. Wij hebben dit in Frankrijk sedert jaren gezien, nemen
het den laatsten tijd in Engeland waar en beginnen er ook in ons land verschijnselen
van te bemerken. Ik denk nu aan het gebeurde in de Nederlandsche Vereeniging van
Spoorwegpersoneel. De strijd is geëindigd met de nederlaag van den voorzitter, den
heer Sneevliet, maar tot het laatste toe heeft een belangrijke minderheid hem gevolgd.
Het parlementair socialisme is tegenover geen enkele groep van arbeiders of beambten
in zoo ongunstige positie als tegenover die van de spoorwegen. Vooreerst door het
groote aantal ervan. De geringste positie-verbetering eischt dadelijk een enorme
uitgave. Dan ook - en dit is van grooter belang nog - door het feit dat men de
spoorwegtarieven niet naar willekeur verhoogen kan. De gemeente kan, om groote
winsten te maken of haren arbeiders hooge loonen te betalen, de prijzen van gas,
electriciteit en water binnen vrij ruime grenzen geheel willekeurig bepalen. Zij heeft
het monopolie van de levering, en hare artikelen zijn onmisbaar. De spoorwegen
bezitten géén monopolie van vervoer - vooral de scheepvaart treedt hen voortdurend
in den weg - en menige reis is een niet noodzakelijke reis die wordt nagelaten als de
prijs ervan te hoog gaat worden. Zoo is er hier een maximum van ontvangsten
waarboven het niet mogelijk is te stijgen. Ook de meest bespraakte
sociaal-democratische afgevaardigde kan deze feiten niet wegpraten, en de eenige
malen per jaar herhaalde opvoering van het tooneelstuk ‘Spoorwegdebatten’ blijft
zonder ander dan dramatisch effect.
Men voelt dit in spoorwegkringen, en richt zich nu tot de menschen die wat meer
beloven omdat zij voorloopig niet aan het nakomen dier beloften gehouden kunnen
worden. De heeren van de S.D.P., zonder uitzicht om in de eerste tien jaren in de
Kamer te komen, wat overvoed met Marx en zijn revolutionnaire profetieën, blijken
niet ongeneigd het spoorwegpersoneel den weg van het syndicalisme op te tronen.
Dat is hun vooralsnog niet gelukt. De heer Troelstra, die een zóó groot aantal kiezers
en verkiezings-makelaars niet missen kan, heeft den heer Sneevliet de heeren
Wijnkoop en Ceton achterna getrapt; er is nu eenmaal nergens zoo groote discipline,
nergens zoo weinig vrijheid van denken en bewegen, als in de democratieën en de
democratische organisaties.
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Toch is het mogelijk dat Mr. Troelstra's overwinning geen blijvende is. Het
spoorwegpersoneel - en misschien ook andere groepen van arbeiders - zullen het dan
tijdelijk met het syndicalisme beproeven. Gevaarlijk is dat alleen indien zij zwakke
staatslieden tegenover zich vinden. De roerigheid van den laatsten tijd in Engelsche
arbeiderskringen wordt mede veroorzaakt door Lloyd George's voortdurend
tusschenbeide komen ten bate van de arbeiders. De Fransche Staatslieden hebben
zich tegenover de groote syndicalistische bewegingen zoo schaamteloos laf gedragen,
dat zelfs bij den minder revolutionnairen arbeider de lust moest rijzen hen bij den
neus te voeren waar hij ze hebben wilde. De ervaring van 1903 heeft intusschen
bewezen dat in ons land het syndicalisme geen ander vooruitzicht heeft dan zich te
pletter te loopen.
De Nederlandsche arbeider zou dus, als de ervaring hem al spoedig de economische
onmogelijkheid van zijn parlementair (staats) socialisme leerde en nog spoediger de
dwaasheid en roekeloosheid van revolutionnaire syndicalistische ondernemingen
aan den lijve had doen voelen, met zijn nuchterheid en zijn gevoel voor de realiteit,
na eenigen tijd terugkeeren tot zijn werkelijke belangen, zijn gezin, zijn vak, zijn
persoonlijke toekomst, indien zijn socialistische waan niet werd levendig gehouden,
dagelijks opgewekt en gevoed van andere kringen uit.
Ik doel nu niet op hen die hem opzettelijk misleiden, alléén uit eerzuchtige
bedoelingen. Ook niet allermeest op de velen voor wie de droom van een wereld
zonder zorgen, zonder strijd en misdaad, de moderne vorm van religie is, die, zelf
meest overgevoelig of zonder energie, blind zijn zoowel voor de noodzakelijkheid
van een voortdurende krachtsinspanning van allen als voor het onontkoombare van
hardheid en tucht in leven en maatschappij. Hoeveel kwaad zij, met hun
sentimentaliteit, hun steun aan gevaarlijke dwaasheden en ondoordachtheden ook
mogen doen, noodlottiger nog is de invloed van hen aan wie ik allermeest dacht, van
wat men is gaan noemen het geleerde proletariaat.
Frankrijk heeft er het meest aan geleden. Eerst waren het de verwachtingen, door
de groote revolutie gewekt, die een oneindigheid van ambities deden rijzen bij den
zoon van den arbeider, den kleinen burgerman. Men moet weer in Balzac bladeren,
Stendhal's Rouge et Noir of Flaubert's Education Sentimentale, Paul Bourget's l'Etape
nog eens doorlezen, om die heele wereld van haastig jagenden, van teleurgestelden
en verbitterden voor zich te
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zien. Zij, zij allermeest, hebben de revoluties van '30 en '48, het Tweede Keizerrijk
mogelijk gemaakt. Zij zijn het thans die mede de oorzaak vormen van Frankrijk's
politieke zwakte. Gustave Le Bon wijst er telkens op, spreekt vooral van de leeraarsen onderwijskringen. Eerst in zijn Psychologie de l'Education. Hij haalt daar het
oordeel aan van des Houx, in de Figaro: ‘Het is door middel van eervolle maar
bescheiden betrekkingen bij het onderwijs dat vele kinderen uit de volkskringen de
bourgeoiswereld binnen komen. Zij voelen zich daar eerst niet geheel op hun plaats.
Voorzien van hun diploma's achten zij zich verre verheven boven de wereld die hen
omringt. Als hun wat linksche manieren, hun niet altijd elegante kleeding er toe
bijdragen hen in de hoogste kringen van hun kleine stad niet de positie te doen
innemen waarop zij wegens hun verdienste aanspraak maken, wreken zij zich door
op den bodem van hun gekwetste zielen honderdvoudige minachting te koesteren.
Zij zweren een doodelijken haat aan de onbeduidende en onwetende maatschappij,
die hen zoo onrechtvaardig ter zijde houdt’. Le Bon zelf voegt daarbij: ‘Dat geb ek
aan invloed dat de leeraar zeer goed voelt, blijft altijd een plagend geheim voor hem.
De dwalingen waarvan hij doortrokken is hebben hem doen gelooven dat het de
diploma's zijn die de intellectueele en sociale verschillen tusschen de menschen
aangeven. Overtuigd dat hij met zijne kennis de voorste plaatsen in het leven moest
innemen, is hij er inwendig verontwaardigd over daarvan zoo ver verwijderd te zijn,
en ten slotte toont hij slechts weerzin voor een maatschappij die hem niet de situatie
geeft waarop hij zich verbeeldt recht te hebben. Vandaar meerendeels de geheime
of uitgesproken sympathie van vele leeraren voor de meest revolutionnaire
leerstellingen’1).
Later komt Le Bon daarop nog eens terug. ‘Men verbaast er zich dikwijls over dat
het meest revolutionnaire socialisme zijn volgelingen onder leeraren en onderwijzers
werft.... Deze mentaliteit heeft niets dat behoeft te verbazen, gegeven de denkbeelden
door de2) Universiteit bijgebracht. Zij stelt als een onbetwistbaar dogma dat de
menschelijke verdienste gerangschikt wordt naar het aantal diploma's.... Wie er dus
eenige heeft verworven acht zich een hooger wezen. Daarna bemerkende dat hij,
ondanks die vermeende superioriteit, in het leven slechts een beperkte waardeering
en een bescheiden inkomen vindt, voelt hij de noodzakelijk-

1) T.a.p., ed. 1909, bldz. 78.
2) (Fransche).
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heid een maatschappij op te bouwen die in staat zal zijn hem een plaats
overeenkomstig zijn verdienste te verschaffen’1).
Het zijn nu, ook in ons land, die elementen of soortgelijke, die de propaganda voor
het staatssocialisme voeren, de arbeiders daarheen mede blijven trekken, en het
intellectueele kader uitmaken van het moderne, parlementaire socialisme. Als zij
reeds ambtenaar zijn begrijpen zij niet dat de maatschappij hun kennis en hun examens
niet hooger financiëel waardeert - ook al hebben zij die slechts aan te wenden tot het
bijhouden van een register van ingekomen brieven of het rangschikken van stukken
in portefeuilles. Zijn zij nog niet in staats- of gemeentedienst dan verlangen zij er
zoo spoedig mogelijk te komen, dáár waar men immers geen kapitaal behoeft, en
geen invloed, niet veel tact en niet veel energie, niet veel durf en niet veel
menschenkennis - die eigenschappen tot welker verwerving geheugen, studie, geduld
noch examens leiden. In hun nieuwe toekomst, waarin staat en maatschappij één
zullen zijn, zal een einde worden gemaakt aan alle tegenwoordige waardeering, zal
niet meer het hoogst worden beloond wie de hoogste waarde voortbrengt. Zonder
zorg over wat er dan van de productie zal worden, in de dwaze meening dat de Staat
hun zal kunnen geven zonder hun tegelijk met de andere hand weer te ontnemen,
willen zij een Umwertung aller Werte.
Men begrijpe wèl het gevaar daarvan voor de toekomst van een volk, allermeest
van een klein volk. Frankrijk teert er door uit, door zijn noodlottig ‘étatisme’, dat
den Franschman afkeerig heeft gemaakt van iedere verantwoordelijkheid en elk
risico, dat hem als zijn dierbaarsten wensch heeft leeren koesteren: zijn zoon
ambtenaar te zien, zijn dochter met een ambtenaar te doen trouwen2).
Nog hebben we in ons land niet geheel dien weg ingeslagen. De wetgevende arbeid
in de komende maanden, de uitslag van de verkiezingen in 1913 kunnen ons op de
helling plaatsen - en gering is de kans dat een verslapt volk dan de kracht zal vinden,
in afzienbaren tijd, den moeielijken terugtocht tegen de hoogte op te ondernemen.
Zooals misschien eenmaal Maillard, de stadhuisbode, over Frankrijk's toekomst
besliste toen hij zijn ‘à Versailles’ riep, zal wellicht straks de rechterzijde Neerland's
lot in handen houden. Mogelijk zijn het zelfs niet meer dan een drietal figuren die
onze naaste

1) La Psychologie Politique et la Défense sociale, 1910, bldz. 113.
2) Men leze hierover toch: Emile Faguet, ... et l'horreur des responsabilités. 1911. Bldz. 100
vlg.
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toekomst beheerschen: Minister Talma, Jhr. de Savornin Lohman en Dr. Kuyper.
Wat is er van hen te wachten?
Er zat misschien nooit gevaarlijker Minister aan de Ministertafel dan Minister
Talma. Wij hebben gehad onbeteekenende ministers, wij hebben onbekwamen gehad,
wij hebben er gehad die tot den laatsten dag van hun ministersloopbaan alléén
demagoog of alléén politicus waren, doctrinaire Ministers of al te luchthartige. Niet
één van hen was een zoo dagelijksch gevaar voor onzen staat en onze maatschappij
als Minister Talma. Onbekwaam is hij allerminst. Zijn vermogen om zelfs van een
hem vreemde en zeer omvangrijke regeling alle details in zich op te nemen en te
verdedigen is bewonderenswaardig. Zijn physieke en geestelijke gezondheid moet
wel onverwoestbaar zijn; zijn eerbiedwaardige werkkracht stelt er haast onvervulbare
eischen aan. Daarbij is hij een uitnemend spreker, een vaardig debater, een
gemakkelijk te benaderen en welwillend man. Al die eigenschappen echter maken
hem te gevaarlijker Minister, omdat ééne, omdat de hóófdvoorwaarde niet is vervuld:
omdat hij niet één vezel van den staatsman aan zich heeft. Hij was het, door zijn
studie en door zijn aanleg, en hij is het in geheel zijn politieke loopbaan gebleven:
predikant. Geen predikant voor wien de gemeente uitsluitend een godsdienstige
gemeenschap is, de eenvoudige herder, de geestelijke raadsman, maar een predikant
als de zestiende en zeventiende eeuw er bij honderden gaven, de man die meent dat
hij tegelijk de staatkundige en sociale leider van zijn gemeente is, dat hij haar censor
in alle dingen, haar hoogste rechter is. Onze vaderen zetten zulke predikanten de
gemeente uit, als Burgemeesteren van Amsterdam eenmaal Smoutius deden, wij
plaatsen hen op den ministerszetel, en maken zoo het geheele land tot hun gemeente.
En die gemeente wil Minister Talma nu gelukkig maken, onder zijne leiding. Hij
kan zich niet denken dat het zonder zijn leiding zou kunnen, en daarom stelt hij tot
voorwaarde van ieder subsidie of iedere regeeringsbemoeienis - en hij is met beide
niet karig - dat de begenadigde (bond, vereeniging, bedrijf) nu in het vervolg niets
belangrijks buiten zijn Departement om zal doen. Als hij zich tot hervormen zet is
hij even revolutionnair als ooit een Marat of Robespierre durfde zijn. Overtuigd van
zijn eigen goeden wil, niet inziend waarom zijn gemeente hem niet zou kunnen en
moeten volgen, toont hij eerbied voor historie noch werkelijkheid. Onze Grondwet?
Hij haalt de schouders op om de constitutionneele bezwaren van menschen als Loeff
en van Idsinga tegen het ver-
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ordeningsrecht van zijn Arbeidsraden. Onze staatkundige ontwikkeling? Het laat
hem koud dat zijn Bakkers- en Arbeidsraden die geheel dreigen te verstoren. Ons
modern staatsrecht? Hij spot wat met de meening van den heer van Idsinga, dat de
inzichten daarvan omtrent rechtsvorming en machtsoefening kostbare en met moeite
bereikte vondsten zijn. Onze maatschappelijke grondslagen? Laat den heer de Visser,
den heer Loeff maar betoogen dat zijn arbeidsverbod onze maatschappij onderwoelt.
Laat half Nederland eraan herinneren dat loonbepaling van overheidswege zuiver
staatssocialisme is, zelfs door de Fransche revolutie slechts schuchter toegepast. Laat
den heer Treub, laten de heeren Lohman en van Idsinga maar aantoonen, dat hij met
de verdediging van zijn Verzekeringswetten midden in het Marxisme staat. Wat raakt
hem dat alles, hem, die zijn gemeente gelukkig wil maken? En vasthoudend gaat hij
zijn weg, bij al zijn geneigdheid tot toegeven in onderdeelen vasthoudend, met zijn
breeden onderkaak, zijn breeden en dichtgeklemden mond, vasthoudend als een dog.
Tegenover hem, aan deze zijde van de groene tafel, Dr. Kuyper en de heer Lohman.
Toen ik, eenige maanden geleden, in dit tijdschrift een vergelijking maakte tusschen
Thorbecke en Dr. Kuyper, heeft deze in antwoord daarop, in een driestar, die
vergelijking overgenomen, en er aan herinnerd hoe, evenals de beginselvaste
Thorbecke in zijn dagen door het beginsellooze conservatisme werd vervolgd, ook
hij, Dr. Kuyper, thans aan de voortdurende vervolging blootstond van de in Onze
Eeuw aan het woord zijnde conservatieven. Er is in deze houding van Dr. Kuyper
veel dat aan de sociaal-democratie doet denken. Zij verzekert dat zij in het recht niets
zelf-standigs, slechts een afschaduwing van de economische verhoudingen ziet. Zij
gaat er prat op niet te strijden voor het recht, maar voor het belang en de macht van
het proletariaat, dat naar de economische ontwikkelingswetten thans geroepen is de
leiding van de maatschappij te nemen. Zij ontveinst niet, stelt het zelfs, in wat meer
omwonden termen, dagelijks op den voorgrond, dat zij is de partij van de
klasse-zelfzucht. Voor klasse-zelfzucht te strijden moet haar dus wenschenswaard,
goed, verheven zelfs voorkomen, als het woord ‘verheven’ nog beteekenis heeft
zoodra aan ‘recht’ geen zin meer wordt gegeven. Toch verwijt zij den principiëelen
tegenstander niet dat hij dwaas doet met voor recht te strijden, dat hij daarmede toont
achterlijk, een Quichotte-figuur te zijn, maar dat hij, achter zijn schoone maskers,
slechts klassebelang verbergt -
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verwijt zij hem dus een streven dat zij voor haar zelve als een eeretaak beschouwt!
Dr. Kuyper doet niet anders. In Onze Eeuw zou het conservatisme aan het woord
zijn, wat, in verband met de tegenstelling die hij aanduidt, niet anders kan beteekenen
dan een beginselloos streven naar behoud. Reeds het aldus teekenen van de richting
van Onze Eeuw kan alleen in De Standaard geschieden zonder dat ieder van de lezers
op de onjuistheid ervan komt wijzen. De oprichting van het tijdschrift was een daad
van beginsel, de verwerkelijking van den wensch om allereerst en allermeest
belangstelling te vragen voor de synthese der dingen, voor de eenheid in het vele,
voor het speuren naar de blijvende werkelijkheid onder den wisselenden schijn, naar
den inwendig bindenden band tusschen het van buiten gescheidene. Dat zou
beginselloos conservatisme zijn? Een der redacteuren van het tijdschrift1) heeft het
onlangs een liberaal orgaan genoemd, wijzende op den inhoud sedert een dozijn
jaren. Men zal hèm zeker moeielijk kunnen verdenken met dat woord de denkbeelden
van het een of ander beperkte en afgesloten kringetje te hebben willen aanduiden.
Sluit het, in wijderen zin, dan niet ieder beginselloos conservatisme uit? Duidt het
dan niet juist aan het vrijmoedig zoeken naar het blijvende wezen der dingen naast
den blijden durf tot de nieuwe vormen ervan? Wil het dan niet zeggen de moed tot
veelzijdigheid als de keerzijde van beginselsterkte? En hebben niet tal van jaargangen
bewezen dat het alleen zóó moet worden verstaan?
Reeds de beschuldiging van Dr. Kuyper dus was dwaas, maar dwazer nog was het
dat hij haar uitsprak. Niet slechts omdat hij een geheel leven van beginselverzaking
achter den rug heeft, Rome vervloekte en Rome omhelsde, Bismarck schold en
Bismarck navolgde, misschien op niet één belangrijk punt van sociaal of politiek
beleid niet minstens tweemaal juist het tegenovergestelde verdedigde. Niet alleen
dáárom! Maar omdat hij misschien de eenige politicus in ons land is die zonder
schaamte het meest beginselloos politiek opportunisme heeft durven verdedigen,
met niet andermaal geziene openhartigheid de zetten en kansen van zijn partij- en
stembuspolitiek bespreekt. Nu eens verbond hij zich met een vrijzinnig radicalisme,
dan met een Christelijk anti-radicalisme. Toen geheel het land verontwaardigd was
over zooal niet schuldige, dan toch zeker lakenswaardige handelingen, sprak hij met
licht-

1) Prof. Chantepie de la Saussaye, Onze Eeuw 1912, Tweede Deel, bldz. 476.
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zinnigheid van ‘Engelsche verkiezingsmanieren’. De ernstige, althans ernstig
gemeende, sociale plannen van een hem bevriend minister schopt hij dooreen, en
zegt openlijk dat hij er slechts naar vraagt hoe de kansen bij de komende verkiezingen
te doen stijgen. Met datzelfde uitgesproken doel wil hij een van de meest ingrijpende
wetten erdoor jagen, stelt om dat te bereiken een geimproviseerde wijziging van het
Reglement van Orde voor, en antwoordt den heer van Karnebeek, die argwaan toont:
‘Het is eenmaal zoo, dat ook de orde die men bij de behandeling van zaken volgt,
kan hebben een politiek motief. Nu is het de vraag, is dat slecht: mag dat niet? Zijn
wij hier niet een politieke Vergadering? Is niet de aard en de oorsprong van deze
Vergadering politiek? Is niet de samenstelling door en door politiek? Draagt niet wat
hier gesproken wordt, wat hier wordt voorgedragen, wat hier tot beslissing komt, in
verreweg de meeste gevallen een politiek karakter? Ik zou zeggen: die vraag is niet
anders dan toestemmend te beantwoorden’1).
Er is niet veel reden voor wie zoo spreekt te beweren dat beginselloosheid, ook al
was die aanwezig, een reden tot verwijt zou zijn! En niet veel reden om van hem te
verwachten, dat hij de naaste toekomst van ons volk zou stellen boven
partijoverwegingen.
Het zou de heer Lohman moeten zijn die de rechterzijde tot wenden bracht. Zal
en kan hij het doen? Hij ziet, stellig, de gevaren die ons dreigen. Kan hij ze afwenden?
Soms doet hij denken aan Robert Peel, den Engelschen staatsman. Enkele van de
woorden die Macaulay dezen toevoegde, in zijn groote rede ter verdediging van het
Ministerie-Melbourne, zijn letterlijk op hem van toepassing. ‘Het is - zeide Macaulay
van Peel - ik wil niet zeggen zijn fout, maar zijn ongeluk, zijn noodlot geweest, de
leider van een partij te zijn waarmede hij niet eenstemmig denkt.... Zelf wanneer de
“right honourable Baronet” het geluk heeft tot dezelfde conclusie te komen als zijn
volgelingen, komt hij toch zelden met eenzelfde betoog als zij tot die conclusie.
Menig groot vraagstuk dat zij beschouwen als een zaak van recht of onrecht, van
moreele of godsdienstige beginselen, als een zaak waarbij toegeven, met welk
oogmerk ook, is uitgesloten, wordt door hem behandeld als een kwestie louter van
ervaring, van plaats en van tijd... De “right honourable Baronet” is tot invloed
gekomen door vooroordeelen en hartstochten waaraan hij geen deel heeft Zijn

1) Handelingen 1911-1912. Bladz. 3130.
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volgelingen zijn drijvers. Hij is een staatsman... Hij verbeeldt zich dat het hem
mogelijk zal zijn goed te blijven met zijn oude vrienden, en toch een stuk van zijn
plicht jegens den Staat te vervullen. Maar het zijn nu geen tijden waarin hij lang kan
weifelen tusschen twee overtuigingen.’
Zou men dit niet met bijna dezelfde woorden van den heer de Savornin Lohman
kunnen zeggen? Maar er is, helaas, dit groote onderscheid tusschen hem en Robert
Peel: Peel heeft er telkens, onder veel miskenning en verguizing, zijn vrienden toe
gebracht plannen te verwerkelijken die hij was geëindigd heilzaam te oordeelen, na
ze aanvankelijk even zeer te hebben verworpen als zij deden. De heer Lohman heeft
zijn vrienden er zelfs niet van kunnen terughouden regelingen tot stand te brengen,
die hij verderfelijk achtte en immer had afgekeurd. Zal hij in de komende maanden
gelukkiger zijn? Gelukkiger willen zijn?
De Radenwet, van géén kant zoo fel bestreden als van den Christelijk Historischen,
is aangenomen door de geheele rechterzijde der Tweede Kamer (uitgezonderd den
heer van Idsinga). Als dat niet de algeheele onderwerping van de Christelijk
Historische groep beduidt, klinkt het droevig en weinig bemoedigend, de
Kamermeerderheid te hooren zeggen met den luchthartigen Koning uit het stuk van
Caillavet en de zijnen: ‘Les lois, ma chère, ceux qui les font ne savent jamais comment
cela tourne. C'est une espèce de jeu.’
Zal nu de geheele rechterzijde zich verder leenen tot het uitvoeren van Dr. Kuyper's
plan, in ieder geval vóór Juni 1913 de Invaliditeitswet gereed te hebben? Het schijnt
te vreezen.
Minister Talma heeft zich al bereid verklaard al zijne verzekeringen omtrent de
noodzakelijkheid van een vóórgaan der ziekteverzekering weder in te slikken.
Alle rechtsche partijen hebben medegewerkt tot de door Dr. Kuyper op zoo
merkwaardige wijze verdedigde verandering van het reglement van orde, die een
spoed-wetten-fabricage moet mogelijk maken.
Ook de Christelijk Historischen schijnen bereid Jhr. van Nispen tot Voorzitter der
Kamer voor te dragen. Meer dan voor eenig andere van onze nationale partijen zal
dat voor hen een zwaar offer geweest zijn. Maar de Invaliditeitswet moet klaar, en
het zal moeite kosten de orde in de Kamer te bewaren, als de oppositie uitspreekt
wat velen van rechts tegen de wet reeds hebben aangevoerd en zeker de halve
rechterzijde in het land er over denkt.
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Dat alles schijnt erop te wijzen dat de lijnen al getrokken zijn. De rechterzijde zal
dan het ‘à Versailles’ hebben geroepen. Zij zal de Radenwet hebben tot stand gebracht
en daarmede al wat arbeider of werkgever is hebben bijeengejaagd in door den Staat
willekeurig afgeperkte ruimten, door ambtenaren te bewaken. Zij zal de
Invaliditeitswet hebben aangenomen en met den daarmee aan meer dan de helft van
de bevolking opgelegden dwang de begrippen van Staat en gemeenschap in de
hoofden voor goed dooreen geward hebben. Zij zal, misschien, de Tariefwet gereed
hebben. Misschien ook slechts tot op een gedeelte na behandelen, om dan den kiezer
onder het oog te kunnen houden dat hij, zijn vader of moeder of vriend, geen
gratis-pensioen krijgt als niet een rechtsche meerderheid nà de verkiezingen in staat
wordt gesteld uit het tarief de middelen daarvoor te putten. In beide gevallen zal
daarmee de Staat op weg zijn zich tot dienaar van de grofste bedrijfsbelangen te
maken, zal hij nog meer helpen versterken de misvatting dat bij hem de
verantwoordelijkheid rust voor het welslagen van de ondernemingen zijner burgers.
Als die verwachtingen worden bewaarheid, als kwaadaardige Patrimonium-moties
en prikkelende artikelen van de democratischclericale pers de geheele rechterzijde
tot één gemaakt zullen blijken te hebben, dan staat de linkerzijde daartegenover
machteloos. Maar het is niet zeker dat de uitslag van de verkiezingen in 1913 haar
niet in staat zou kunnen stellen een boom dwars over den naar het verderf voerenden
weg te werpen.
Er is ongerustheid in het land. Er is het halfbewuste gevoel dat wat in 1913 gebeurt
waarschijnlijk voor langen tijd over de toekomst van ons politieke leven beslist. Er
zijn zelfs onder wat men de democratische elementen noemt, links maar ook rechts,
velen, zeer velen, die den afgrond bespeuren waarheen Talma hen wil voeren. Er
zijn ernstige menschen die met ontzetting gewaarworden hoe al meer en al grooter
kringen - scholen, kerken, middenstand - eene vrijheid vragen die beteekent de
vrijheid en het recht om te dwingen, hoe daarmede bijna anderhalve eeuw van
staatkundige ontwikkeling wordt te niet gedaan. Er zijn er, en velen, die begrijpen
hoe vooral een klein volk den ondergang tegemoet gaat, als niet zijn burgers het door
ondernemingsdurf, door zelfstandigheid en energie krachtig maken.
Zal de linkerzijde erin slagen die allen te organiseeren? Zal zij kunnen mobiliseeren
de velen die, onverschillig of teleurgesteld, zich van de politiek afkeerden? Zal zij
weten te naderen, zonder
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af te dalen, zonder vleitaal of neerbuigendheid, tot de arbeiders die nog begrijpen
dat hunne kracht in hunne handen en hun hoofd, en niet in den mond van hun leiders
ligt?
De Algemeene Beschouwingen over de Verzekeringswetten werden van links op
hoog peil gehouden. Als de linkerzijde straks bij de Begrootingsdebatten zich op
gelijke wijze bewust toont van het gewicht harer taak in dezen tijd en van den aard
harer taak in 1913, zal zij misschien in staat gesteld worden af te wenden wat ons
bedreigt.
Een niet geheel gerust land wacht erop.
F.J.W. DRION.

Onze Eeuw. Jaargang 12

470

Buitenland.
De verwarring in Turkije is nog niet opgehouden. Het krachtige ministerie, dat op
Engeland schijnt te steunen, treedt met energie op tegen de Jong-Turkeu en tegen de
anarchie in het leger, hopend de ontbinding van het rijk nog tegen te houden. Aan
de Albaneezen worden omvangrijke concessies gedaan, ja zelfs al hunne eischen
toegegeven; met de Macedoniërs gaat het blijkbaar denzelfden weg, dien der
autonomie, op; Bulgaren, Serviërs worden door beloften in goeden luim gehouden;
met Italië worden ernstige onderhandelingen gevoerd; de ongeduldige Montenegrijnen
worden met vertoogen en soldaten bestreden. Dit alles ook onder den aandrang der
mogendheden, die op initiatief van Oostenrijk, dat in graaf Berchtold blijkbaar een
waardig opvolger van graaf Aehrenthal heeft gevonden en zich de Balkankwestie
heeft aangetrokken, de Balkanzaken bij gemeenschappelijk overleg zullen trachten
te regelen. Waarop dit uitloopen moet, is duidelijk: autonomie voor ieder deel van
het Turksche rijk, dat daarnaar verlangt. En die autonomie was in alle in de 19de
eeuw voorkomende gevallen de onbedriegelijke voorbode van algeheele
zelfstandigheid: Roemenië, Servië, Bulgarije zijn op die wijze van het Turksche juk
bevrijd. Zoo gaat de ontbinding van het rijk langzaam voort. De
vredesonderhandelingen met Italië schijnen, hoewel men er geen bijzonderheden
van hoort, weldra te zullen leiden tot het verlies van Tripolis en Barka, zij het dan
dat dit laatste misschien aan het Engelsche Egypte zal vallen. En het is niet
waarschijnlijk, dat de reeds in het bezit van autonomie zich verheugende, door Italië
veroverde eilanden in de Aegaeïsche zee die autonomie zullen verliezen, als ten
minste Italië ze al wil loslaten. Zoo eindigt de Jong-Turksche episode met een
volledige débacle; de pogingen om van Turkije een modern rijk te maken zijn mislukt
en de Jong-Turken, hoewel nog lang niet geheel geslagen, zijn voor het oogenblik
onschadelijk gemaakt, nu het leger blijkbaar geweigerd heeft zich nog verder aan
hunne
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leiding, aan de leiding van het ‘Comité’ te onderwerpen bij het treurige fiasco van
hunne politiek. Zal zoo Constantinopel met Roemelië nog in Turksche handen blijven?
Het is waarschijnlijk, maar dan toch niet meer dan in schijn, voortdurend bedreigd,
als van ouds, door Bulgaren, Serven en Macedoniërs, totdat er weêr een geschikt
oogenblik komt om verder te gaan. Finis Turchiae!
Overigens is het kalm in de wereld. De wanhopige poging van den onvermoeiden
Paiva Couceiro om de republiek in Portugal omver te werpen, is treurig afgeloopen:
de republikeinsche regeering bleek toch nog sterker dan de monarchale partij, welker
leden, voorzoover niet gevlucht, de gevangenissen bij honderden vullen. Het
Portugeesche gebrul tegen Spanje werd daarmede ook gesust.
Ook in Marokko ging de val van den onvertrouwbaren Mulai Hafid onder de
energieke leiding van generaal Lyautey zonder veel drukte zijn gang: zijn broeder
en opvolger Mulai Joessoef staat op het punt het schijngezag over het sultanaat onder
scherp Fransch toezicht te aanvaarden, bewaakt door de Fransche bayonnetten, die
matige wraak hebben genomen voor den verraderlijken moord op de Franschen te
Fez. Daarmede is het Fransche gezag voorloopig weder gevestigd in Marokko, al
zal het nog lang duren, voor het daar zoo rustig is als in Algiers. Spanje en Frankrijk
zijn het hier eens geworden.
De zomermaanden zijn verder rijk in vorstelijke en ministerieele samenkomsten
met het doel om ‘den vrede te verzekeren’ door militaire en politieke besprekingen.
Op de samenkomsten tusschen den Tsaar en keizer Wilhelm, tusschen den eerste en
den koning van Zweden, volgde thans de reis van Poincaré, den Franschen
minister-president, naar St. Petersburg en verder, tot samenwerking met Rusland ook
op marine-gebied. Nu, de Russische vloot zal Duitschland, of wie ook, niet al te zeer
benauwen! Tegelijk met het bezoek van Poincaré moest Kronstad in staat van beleg
verklaard worden wegens oproerige gezindheid der schepelingen, die ook in de
Zwarte Zee weder van zich lieten hooren. Wel bekome het! Of zou werkelijk de
Russische vloot nu eens met Fransche hulp een behoorlijk bruikbaar instrument
worden? Het zou een eenig verschijnsel zijn in de Russische historie, want noch
Peter de Groote noch Catharina II - toen met Hollandsche hulp - noch Nicolaas I en
zijn opvolgers zijn, ondanks alle kosten en alle moeiten, erin geslaagd om van
Russisch materiaal een goede vloot te maken. Schepen en goede kanonnen genoeg,
ook lieden en dappere lieden genoeg, maar geen zeelieden, geen machinisten, geen
leiding!
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Leestafel.
C.M. Pleyte. De inlandsche nijverheid in West-Java, als
sociaal-ethnologisch verschijnsel. Eerste stuk. Batavia, 1911.
Den heer Pleyte werd in 1906 door de Indische Regeering opgedragen, een onderzoek
in te stellen naar den toestand en de beteekenis der inlandsche nijverheid in West-Java.
Hij heeft, ter voldoening aan die opdracht, zich zooveel mogelijk plaatselijk op de
hoogte gesteld; dat hiermede veel tijd gemoeid moest zijn is duidelijk, als men bedenkt
dat West-Java grooter is dan geheel Nederland, en vooral, dat het eigenlijk werk van
den heer Pleyte - hij is leeraar in de geschiedenis en de land- en volkenkunde van
Ned. Indië aan de afdeeling B van het z.g. Gymnasium te Batavia - onder zijne
onderzoekingen niet lijden mocht.
Het thans verschenen boek geeft in hoofdzaak zijn algemeenen indruk; later zullen
‘bijzondere’ beschrijvingen volgen.
Wanneer ik nu, op mijn beurt, wil trachten mijn indruk weer te geven van hetgeen
de Schrijver mededeelt, dan kom ik tot deze slotsom: kunstnijverheid bestaat niet;
in een land, waar slechts landbouw in eere is, staat de nijverheid nog op lagen trap.
Zij is een bron van bijverdienste voor hen, die in den landbouw geen werk vinden;
zij levert - met ééne uitzondering, de van bamboedraden gevlochten hoeden - geen
artikel van uitvoer, en veel zal nog moeten veranderen voordat de inlandsche
nijverheid van West-Java eene plaats inneemt op de wereldmarkt.
Algemeen ontwikkelend onderwijs, daarna deugdelijk vakonderwijs kunnen
verbetering brengen, maar de volksaard zal mede veel wijziging moeten ondergaan.
(De Schrijver had, meen ik, meer den nadruk kunnen leggen op de noodzakelijkheid
van Europeesche - of daarmede gelijk staande - leiding.) Doch ondanks alle mogelijke
verandering betwijfelt hij blijkbaar, of de nog bestaande inlandsche nijverheid niet
meer en meer zal worden verdrongen door de producten der groote Europeesche (en
Japansche) fabrieken.
Zeer opwekkend is de aldus geschetste toekomst niet, maar
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men moet wel bijzonder optimist zijn om de juistheid dezer conclusies te durven
betwijfelen. Men kan, door beter onderwijs, het product der inlandsche nijverheid
verbeteren; men kan wenschen dat er fabrieken en fabriekjes ontstaan waar de inlander
goed werk vindt en waarvan het product met het ingevoerde goed kan wedijveren, maar zooals de zaken zich nu laten aanzien, moet men zijne verwachtingen vooralsnog
niet te hoog spannen.
Intusschen, in West-Java is te wijzen op één lichtpunt, de Tanggeransche
hoedenindustrie, die volgens den heer P. ‘noch in historisch, noch in eenig ander
opzicht iets met inlandsche nijverheid te maken heeft’ (bl. 60), maar toch een
‘ontzaglijken omvang’ verkreeg en zich steeds in wijder kring onder de bevolking
uitbreidde. Wie zegt ons, dat niet meer dergelijke voor uitvoer geschikte voorwerpen
te vinden zijn?
Of de heer P. die hoedenindustrie een zegen of een vloek voor de bevolking acht,
is niet duidelijk. Hij spreekt van hongerloonen en kinderexploitatie, maar zegt elders
(bl. 78-79), dat de hoedenindustrie waarde gaf aan den vrijen tijd en daardoor
‘ontzaglijk heeft bijgedragen tot verbetering van den oeconomischen toestand der
bevolking’; in de laatste 20 jaren is meer welstand te vinden in ‘volkstype, woning,
kleedij’; met de ‘stijging in sociale positie’ ging die van haar moreel gepaard. Waren
vroeger de menschen in Tanggeran ‘woelige buren’, ‘die tijd is nu voorbij, voldoende
bezigheid houdt hen van zwerven terug’ ....
Het geschrift van den heer Pleyte is, zooals ik zeide, de vrucht van gezette waarneming
en verdient als zoodanig waardeering. Doch ik mag niet verzwijgen dat die
waardeering, bij mij althans, grooter zou zijn wanneer de schrijver zich, op menige
plaats, eenvoudiger en duidelijker had uitgedrukt. In geheel Indië wordt geen latijn
onderwezen; wie daar boeken uitgeeft, moet, naar mijne opvatting, niet spreken van
‘industrieelen, scil. ambachtslieden’ (bl. 16) en evenmin elk oogenblik latijnsche
woorden en zinnetjes in zijne redeneeringen vlechten, terwijl men evengoed, soms
beter, zijne bedoeling in onze taal kan uiten. Te spreken van ‘middelen die geen
effect sorteerden’ (bl. 13), van menschen die zoeken ‘zich met de opbrengst hunner
klein industrie te geneeren’ (bl. 33) kan er zelfs in een ambtelijk verslag niet door.
Evenmin een zin als deze: ‘aldus is het bij voortduring mitsgaders steeds crescendo
gegaan’ (bl. 27).
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Als de schrijver wil zeggen dat suikerfabricatie slechts mogelijk is waar suikerriet
groeien wil, zegt hij omslachtig en ook onjuist (want er is onderscheid tusschen
suikerriet en arènpalm): ‘suikerkoken kon slechts daar met vrucht ondernomen worden
waar de arenga saccharifera zoo menigvuldig groeit dat de sapopbrengst voldoende
is om het indikken daarvan loonend te doen zijn’ (bl. 28).
En ook van groote woorden, van fraseologie, is hij niet afkeerig. Een paar staaltjes!
Op bl. 15 vernemen wij dat verbetering mogelijk is, ‘zoo slechts op het door
utopische bemoeienis zoo slecht gestuurd wordend, in steeds stijver blazenden
tegenwind opwerkend hulkje Inlandsche Nijverheid, het roer aan boord wordt gelegd...
Doet men dit niet, dan zal het in den maalstroom van overstelpende fabrieksproducten
reddeloos met man en muis vergaan. Japan zag dit in’... Men moet ‘front maken naar
de veranderde tijdsomstandigheden. Ethische principes kunnen daarbij echter niet
dienen; eten zal de ambachtsman vragen, geen ethica’.
Men voelt het gezochte dezer woordspeling!
Op bl. 80 wordt ons gezegd, dat er geen enkele inlandsche industrie is die ‘op de
wereldmarkt een eenigszins draaglijk figuur kan maken’, en dit is toch ‘de eerste
voorwaarde voor haar om iets tot de volkswelvaart te kunnen bijdragen’. Verbetering
ware denkbaar wanneer men ‘de wereld dwingen’ kon tot het dragen van gebatikte
en geweven kleedjes en het gebruiken van wat meer de inlandsche nijverheid
voortbrengt, ‘maar de mogelijkheid van zoo iets zal toch de meest hooggestemde
voorstander van opheffing der inlandsche nijverheid niet vermogen te bewijzen, noch
verwachten. Zoo dan vordere men van de huidige inlandsche industrie breken met
het leven als de onafwijsbare wil van het lot. Haar despotische beheerscheressen, in
deze de fabrieksindustrieën eischen dat zij zal vergaan tenzij zij front maakt, en
daarbij zal men zich hebben neer te leggen, zoo niet goedschiks dan kwaadschiks’.
Ik acht dit alles evenmin goed als duidelijk gezegd. ‘Front maken’ is een
geliefkoosde uitdrukking van den heer Pleyte, maar wat bedoelt hij er eigenlijk mee?
Men moet, zegt de heer P., de menschen eene behoorlijke opleiding doen genieten
en hun ‘de hoofdbegrippen van oeconomie, geregelden arbeid, handel en industrie
bijbrengen’; dan worden zij geleid tot ‘krachtige aansluiting, coöperatie in organisatie’,
en kunnen zij ‘front maken’ tegen het opkoopsysteem (bl. 40).

Onze Eeuw. Jaargang 12

475
Hij wil daartoe de in de klein-industrie werkende lieden, die overdag hun bezigheden
hebben, 's avonds een paar uur onderricht doen geven in ‘burgeravondscholen’, die
niet duur zijn: schoollokalen staan 's avonds toch leeg en tegen ‘billijke vergoeding’
is het onderwijzend personeel beschikbaar, meent hij.
Ik geloof niet dat voor zoodanig onderwijs veel geschikt personeel aanwezig is,
maar ik geloof nog minder aan druk bezoek dier ‘burgeravondscholen’. Zegt de
schrijver niet, op bl. 36, dat de inlander 's avonds om 6 uur allen arbeid staakt, en
noemt de regent (bl. 54) dien inlander niet ‘kortzichtig’, bijzondere voorbereiding
om den kost te verdienen vrijwel onnoodig achtend?
Uit bovenstaande aankondiging zal men wel willen afleiden, dat het werk van den
heer Pleyte m.i. de lezing en overweging waard is, al heb ik ook tegen menig hier
niet vermeld onderdeel bedenking. Ten slotte moet mij intusschen nog één wensch
van het hart: dat de verder te wachten afleveringen wat minder van drukfouten
voorzien mogen zijn; de slechte correctie maakt de lezing vermoeiend. Men moet
b.v. maar dadelijk raden (bl. 48) dat, wanneer ïntegriteit gedrukt is, inferioriteit
bedoeld werd!
E.B.K.
P.H. van der Kemp. Oost-Indië's herstel in 1816, naar oorspronkelijke
stukken. 's-Gravenhage. Mart. Nijhoff, 1911.
Dit boek is een (eerste?) vervolg op De teruggave der Oost-Indische Koloniën van
denzelfden schrijver. Hierin werd ons verhaald welke staatkundige gebeurtenissen,
besprekingen, onderhandelingen, overeenkomsten tot die teruggave leidden; thans
krijgen wij de geschiedenis van al wat in 1816, hoofdzakelijk in Indië zelf, met
betrekking daarop voorviel. Zij ging niet overal even vlot, - de vervanging van het
Britsche bestuur door het Nederlandsche!
Bij het einde van 1816 was dit laatste weder opgetreden in wat de Engelschen
noemden ‘Java en onderhoorigheden’, - dus in dat deel van onze Oost, hetwelk onder
het gezag van Raffles, daarna van Fendall als luitenant-gouverneur had gestaan. De
bezittingen in Voor-Indië, Malakka, de Molukken, Sumatra's Westkust behoorden
daartoe niet, en kwamen eerst in 1817-19 onder de Nederlandsche heerschappij terug;
hoe dat geschiedde, zal, naar ik hoop, in een volgend boekdeel op dezelfde wijze
worden beschreven.
Toen ik verleden jaar (Onze Eeuw, I bl. 313) De teruggave
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aankondigde, vestigde ik er in het bijzonder de aandacht op, dat de heer van der
Kemp de door hem behandelde stof zoo volkomen meester was. Dit is thans, bij de
bespreking van het Herstel, in niet mindere mate het geval en stempelt het werk tot
een, waarvan de bestudeering noodig is voor ieder, die de toestanden in een bepaald
tijdperk nauwkeurig wenscht te kennen.
Van critiek kan bij dergelijken arbeid geen sprake zijn; men kan slechts zeggen
dat de schrijver op voortreffelijke wijze terug geeft wat de ‘oorspronkelijke stukken’
(en al wat voorheen door anderen is gepubliceerd) hem hebben geleerd.
Intusschen veroorlove hij mij een paar opmerkingen, die ‘Oost-Indië's herstel in
1816’ niet raken.
De eerste is, dat ik niet begrijp hoe hij (bl. 8) kan spreken van batige sloten over
‘de laatste 25 jaren’; met 1877 namen wij immers feitelijk reeds afscheid van alle
Indische bijdragen!
De tweede, dat de benaming van ‘koloniale verschoppeling’ voor de vroegere
koloniale marine (bl. 210) niet is uitgevonden door het Algemeen Handelsblad, maar
reeds eenige jaren vroeger - ik meen in een opstel in De Iadische Gids - door den
heer W.C. Nieuwenhuijzen.
De derde eindelijk, dat de ondergang van het Bandjermasinsche Rijk niet eenvoudig
zijn oorzaak vond in het ‘tegenstribbelen’ (bl. 415) van de beide Sultans, die tot 1825
en 1857 regeerden.
E.B.K.
Suze La Chapelle-Roobol. Een gewetensbezwaar. Amersfoort. Valkhoff
en Co., 1911.
De bundel heet naar het eerste verhaal, waarin een jongmensch vertelt hoe hij het
lieve tuinmansdochtertje van het buiten zijner tantes later als café-chantant-diva in
Brussel terugvindt en dan door een ‘gewetensbezwaar’ er van weerhouden wordt de
vroeger zoo onschuldige relatie voort te zetten. - No. 2: het ongelukkige, nobele
Klaasje met haar hoogen schouder moet het aanzien dat haar lichtzinnige zuster Juul
met den braven Frans trouwt; voor Klaasje is de intree in het beloofde land wel voor
goed uitgesloten. Maar Juul drijft door haar coquetterie Frans tot wanhoop; deze
wurgt haar; ‘toen zijn proces geëindigd was, verklaarden de geneesheeren hem
eenparig voor ongeneeslijk krankzinnig’; Klaasje wordt verpleegster en hem als
zoodanig ‘toegewezen’. Zoo deed zij haar intrede in ‘Het beloofde land’. - No. 3:
‘Maar een

Onze Eeuw. Jaargang 12

477
aardigheid’. Een eenvoudig bediende op een effectenkantoor wordt voor de aardigheid
door de vrouw van den chef in haar huis en aan haar tafel genood; wanneer zij genoeg
heeft van het burgerventje laat ze hem weer los, maar de jongen is bedorven en kan
geen behagen meer vinden in het gezelschap van 't eenvoudige Mientje, met wie hij
verloofd was. - No. 5. ‘Een weerzien’: een Haagsch modistetje heeft een liaison
gehad met een jongmensch, dien zij verlaten heeft toen zij hoorde dat hij geëngageerd
was; nu is ze buiten den Haag getrouwd, eerzame huissloof; voor één keer sedert
vele jaren is ze naar den Haag teruggegaan en zoowaar, naar huis terugreizend herkent
zij in den heer, die met haar in den coupé zit, den vriend harer jeugd. Maar zij doet
niets, zegt niets. En hij stapt vóór haar den wagen uit. - No. 6: Herinneringsdagen:
een vijf-en-veertigjarig weduwnaar, verliefd op de twintigjarige dochter van zijn
vriend, den notaris. Maar de candidaat-notaris, een ‘jonkheer’ uit den Haag, wordt
door 's mans avances zoo jaloersch, dat hij 't lieve kind vraagt en krijgt. Het lieve
kind bedankt Oompje dan omdat hij door zijn attenties den jongen liebhaber tot den
beslissenden stap heeft gedreven.
Deze kleine inventaris moge den lezer een denkbeeld geven van wat deze bundel
hem biedt: een reeks ‘faits-divers’, gebeurlijkheden uit het leven, die men verzinnen
kan en die men, als men ze verzonnen heeft, met meer of minder bijwerk en stoffage
tot een langere of kortere vertelling kan uitwerken. Misschien was van deze gegevens
of van een enkel daaruit iets te maken geweest, dat den lezer kon boeien of pakken
of althans vermaken, maar wij voor ons hebben geen dezer drie gewaarwordingen
ondergaan. 't Zijn al te gaar zulke bedachte geschiedenisjes... Slechts maken wij een
uitzondering voor het nog niet vermelde No. 4: de simpele geschiedenis van een
oude jongejuffrouw op een klein dorpje; 't menschje wou zoo dolgraag getrouwd
zijn, doch alle hoop is verkeken; ook bloost zij reeds alleen bij de gedachte, die haar
toch niet loslaat. En ziet, daar doet zich nu heusch een minnaar op, 'n nog stevige
ouwe heer, weduwnaar, rentenier. Hanna zwelgt in zaligheden en is ijverig in de
weer om alles voor 't nieuwe huis gereed te maken. Maar helaas, de kinderen van
den aanstaanden man ontraden hem deze dwaasheid en hij schrijft haar af... De arme
ziel wordt er malerig van en zij eindigt haar leven in een krankzinnigengesticht. ‘En
weer staken de menschen de hoofden bij elkaar. Zij lachten nu wel niet, zij spraken
nu alleen maar heel wijs en met woorden van afkeurend medelijden over de
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juffrouw, die zoo mal en trouwlustig was, dat ze, toen haar huwelijk afsprong, gek
was geworden van pure teleurstelling.’
In dit eenvoudige verhaal is psychologische diepte, is humor, is leven en natuur.
Hieraan is nu het minst verzonnene en - men ziet het - het gegeven is zoo banaal en
gewoon als 't maar zijn kan. Toch pakt en boeit deze vertelling en doen dat niet al
de andere met hun van buiten af bijgebrachte dramatiek. Zou niet de schrijfster zelf
ook dit verhaal hooger stellen dan haar overige werk en zou zij niet een volgend maal
ons vooral zulke heel simpele historietjes willen geven?
H.S.
H. van Loon. Onder één dak. Een bundel vertellingen. 's-Gravenhage. L.A.
Dickhoff Jr., 1911.
‘Onder één dak’ heet deze bundel waarschijnlijk slechts omdat hier zeven vertellingen
bijeengebracht zijn. Of moeten wij den titel meer symbolisch opvatten en er uit lezen
dat in bijna al deze vertellingen sprake is van ongelukkig samenleven? Heel veel
doet het er niet toe, wel dit: dat hier in hoofdzaak verhalen van stumperige menschen
gegeven worden. Het begint al in ‘Slaven’ met den ouden man, wien door zijn
ongetrouwde dochter verweten wordt dat hij in tweede huwelijk een veel te jonge
vrouw, die niets om hem geeft, heeft genomen. Dan volgt in ‘Beertje’ de man, die
met een gescheiden vrouw getrouwd is en die tevergeefs zijn best doet dat het
dochtertje uit haar eerste huwelijk van hem zal gaan houden. En - om uit het overige
maar een greep te doen - de huwelijksdag van een meisje, dat niet den man trouwt
dien ze liefheeft maar een ander, met wien ze naar eigen, diepe overtuiging nooit
gelukkig zal zijn. Dan weer: de oude man, die zich door zijn huishoudster laat
overhalen af te zien van de juffrouw uit Aken met wie hij trouwen zou. Eindelijk het
uitvoerigst en ook wel het best: ‘Tweede jeugd’, verhaal van twee rijke burgerjuffers,
beiden ‘op leeftijd’, van wie de een zich verlooft met haar vroegeren koetsier, de
ander met een predikant, terwijl ze ten slotte elkaar bekennen (maar daar is nu niets
meer aan te doen) dat voor elk van haar de verloofde van den ander een veel
aantrekkelijker figuur dan de eigen aanstaande is.
Munten deze kleinere en grootere vertellingen niet uit door het boeiende van het
onderwerp - 't is vrijwel alles misère en narigheid en scènes en gekibbel -, de
verteltrant is dikwijls wel levendig en de schildering raak. Maar daardoor komt dan
te schrijnender naast de leegheid van deze ‘tranches de vie’ het grijze en grauwe van
al dit in-triest gedoe uit.
H.S.
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[Vierder deel]
In haar eenzaamheid
Door Ignatia Lubeley.
In de hooge, donker gemeubileerde eetkamer van de Lindenhaghe was de tafel gedekt.
Bij een der ramen stond Agneta van Borcken uit te kijken, haar slanke silhouette in
donkeren rok en blouse zich afteekenend tegen de ruiten, waarachter het stille
winterlandschap lag: een grauw grasveld met een wit hek, rechts begrensd door hooge
kale boomen, die bewegingloos stonden onder de lage grijze lucht.
Zij was dus weer terug. Zij was telkens weg; veel uit logeeren, veel op reis. Haar
leven sedert zij volwassen was, was niet anders geweest. In haar kinderjaren had zij
in den Haag gewoond en had er vroeg haar moeder verloren. Haar vader bezat toen
reeds de Lindenhaghe, maar om zijn betrekking kwamen zij er alleen zomers, en zijn
zuster bewoonde het voor hem. Toen zijn dochter volwassen was, legde hij om
gezondheidsredenen zijn ambt neer, met de bedoeling buiten te blijven en veel te
reizen. Dit laatste werd hoofdzaak. Zijn onrustige natuur dreef hem van de eene
plaats naar de andere, totdat - nu twee jaar geleden - er een einde kwam aan dat reizen
en trekken, dat veertien jaar lang geduurd had - en hij in een kleine hotelkamer in de
Zwitsersche bergen stil en koud neerlag, de handen gevouwen op het dek - met meer
rust op zijn

Onze Eeuw. Jaargang 12

2
scherp gezicht, dan ooit het leven in stille oogenblikken er op had kunnen brengen.
- Hij werd in zijn eigen land begraven. Vanuit de Lindenhaghe droegen zijn pachters
hem uit naar het kerkhof bij de kerk - en zijn dochter en zijn zuster bleven alleen
achter in het oude huis.
Het werd Agneta's eigendom. Zij verkeerde er meer dan vroeger, maar het beheer
bleef in handen van haar tante. Behalve deze zuster, had haar vader nog een broer
gehad. Als kind reeds achterlijk en verlegen, groeide deze op tot een eenzelvigen
ontevreden man, die zich miskend gevoelde naast den oudste met zijn schitterende
talenten en beminnelijke manieren. Hij woonde in op de Lindenhaghe, totdat hij
geheel onverwacht in 't huwelijk trad met Martha Hildoorn, de oudste dochter van
den vroegeren predikant van Landeweg, en zich in Apeldoorn vestigde.
De Borckens hadden hun nieuwe schoonzuster sinds jaren gekend. Freule Clothilde
zat met haar in de besturen van naaivereenigingen, bewaar- en breischolen, - maar
het huwelijk was niet naar hun smaak geweest, en de band was niet nauw aangehaald
geworden. Arnout van Borcken was nu dood, sinds jaren. Zijn weduwe was eerst
van Apeldoorn naar Wageningen verhuisd voor de opvoeding van haar zoon, maar
woonde nu sinds een half jaar weer in Landeweg. De grauwe winterdag scheen de kamer nog stiller te maken. Als iets gezelligs tikte
de klok heel duidelijk en langzaam op den schoorsteenmantel, en het water ruischte
in den geelkoperen waterketel bij de tafel, geluiden, die onafscheidelijk behoorden
bij dit uur in de eetkamer van de Lindenhaghe, evenals de geur van koffie en van
geboend eikenhout.
Agneta, staande met den rug naar de kamer, besefte het en 't gaf haar het gevoel
weer thuis te zijn, hoewel zij het niet bewust opmerkte, want haar gedachten waren
nog in Berlijn, vanwaar zij den vorigen avond laat teruggekeerd was, met haar
kamenier de eenige passagiers, die aan het kleine stationnetje op dat late avonduur
uitstapten.
Vlugge voetstappen tikten op het marmer van de
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vestibule. De deur werd geopend en freule Clothilde van Borcken kwam vlug binnen.
Zij was klein, met een scherp gedistingeerd gezicht en grijzend haar.
Agneta keerde zich langzaam om; zij was wat bleek, en de lijnen om haar fijne
rechte neus waren getrokken.
‘Hebt je lang gewacht?’ vroeg haar tante. ‘Daar was niets aan te doen. O hebt je
koffie gezet! dat is goed. Ja, het is laat geworden. Ik had de juffrouw van de
bewaarschool bij mij en ik moest haar spreken over de tractatie aan de kinderen.’ Zij
nam plaats, en onderzoekend vloog haar blik over de tafel om te zien of alles in orde
was, want daar was een nieuwe knecht in haar dienst, en die kon licht wat vergeten
hebben.
‘Ik moest ook precies het aantal kinderen weten, die op het feest konden komen.
Ik ga vanmiddag de taai-taai ringen en de krentenbroodjes bij Rending bestellen.
Dan is dat gedaan. Verleden begon mevrouw Dorn tegen het eind van de vergadering
te vragen, waaruit de tractatie bestond, en toen zij het hoorde, zeide zij, “O”, alsof
zij dacht, of er niet iets aan te veranderen was. Zij wilde zeker zooiets als zoo'n zuren
sinaasappel in de plaats van een ring, of bananen. Ik las verleden, dat dit volksvoeding
moest worden, maar die proeven moeten ze eerst ergens anders maar nemen, als ze
denken, dat het goed is. Maar mevrouw Dorn wil altijd iets nieuws, en Martha is
gauw genoeg ervoor te vinden. Verleden werd er niet langer over gepraat, omdat zij
naar huis moest. En nu bestel ik alvast de tractatie; dan zijn al die onnoodige
bedenkingen niet noodig.’
Door Agneta's diepe oogen gleed een lachje.
‘De menschen hier hebben nu eenmaal liever hun ringen en krentenbroodjes. Dat
weet Martha evengoed. Ik zal het haar wel zeggen van avond, als zij komt
theedrinken.’
‘Komt tante vanavond? Dat wist ik niet.’
‘O, ja, heb ik het je niet gezegd? Laurens zou ook meekomen. Hij moest je iets
vragen over een sloot bij den Enk. Hij dacht, dat je er papieren over had. Misschien
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kun je het wel nazien. De vraag is, of die sloot bij de boerderij hoort, of bij de
eikenhakhoutaanplanting, die een paar jaar geleden werd aangelegd, en die door
Derks werd onderhouden.’
‘Ja, ik zal het wel nazien,’ antwoordde Agneta kalm. Ik kan de papieren bij elkander
zoeken voor hem. Hij is wel vol ijver, dunkt me, ik heb in Berlijn ook een paar brieven
van hem gehad over pachten. Het is wel iets anders dan onder Derks, die maar wachtte,
dat mijnheer of de freule weer eens terugkwamen, maar 't was een goede man.’
‘Ja, best. Maar ik heb wel het gevoel, dat het onder Laurens nauwkeuriger gaat en
hij is toch bemind bij de menschen. Je vader vond altijd zoo jammer, dat hij niet
gestudeerd had, maar hij is hier heel best op zijn plaats, zoo. Hij is heel beleefd altijd
als je hem ziet, en verder bemerk je niet veel van hem. En zijn aanstaande is ook
heel aardig.’
‘Wanneer komt zij weer eens logeeren?’ Want Agneta had haar nog niet ontmoet.
‘Vooreerst niet. Zij is nu met haar tante naar Zwitserland. Daar zouden zij blijven
totdat haar famille uit Indië komt. Die reizen ze dan tegemoet. Ik vind haar bepaald
heel aardig, niets geen pouha, en natuurlijk kende ze verscheidene menschen, die
wij ook kennen, zoodat je elkaar niet behoefde aan te kijken, alsof je ieder van een
andere planeet kwam. Zij heeft niets geen geld, maar Laurens heeft ook niet veel,
dus ze hebben beiden geleerd zuinig te zijn, en passen precies bij elkaar.’
- ‘En ze zijn nog zoo jong,’ zeide Agneta, ‘ze kunnen nog wel wachten met
trouwen.’
In haar oogen waren het twee kinderen. Zij zelf was nu zes-en-dertig; Laurens was
nauwlijks drie-en-twintig, Corry Linsey twintig.
‘Het rijtuig komt om drie uur voor,’ zeide haar tante, toen zij opstonden, ‘ga je
nog mee?’
‘Nu, als u het goed vindt, liever niet. Ik heb nog zooveel op te ruimen; ik heb wel
uitgepakt van morgen,
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maar nog niet alles geschikt. Bent u om half vijf terug? Dan zet ik thee op mijn
kamer.’
Zij had een langen middag voor zich en ging eerst naar haar eigen kamer, die
boven was, boven de eetkamer, en door de vrij smalle ramen omhangen door blauw
damasten gordijnen, had men hetzelfde uitzicht op het grasveld, met het witte hek,
rechts de hooge kale boomen, en links den tuinaanleg: smalle, kronkelende paden
voerend naar den vijver, waarachter het park zijn boomen verhief. 't Was alles grauw
onder de grauwe lage winterlucht. Het vertrek was minder groot dan beneden,
langwerpig en vrij laag, met donker eikenhouten balkenzoldering en donkere
vensterbanken, die een contrast vormden met het lichte behangsel: streepen van
groene takjes met blauwe bloempjes op een zilvergrijs fond: een ouderwetsch patroon,
dat iets intiems aan de kamer gaf. Daar lag iets rustigs en ingeslotens in het geheel
door het antieke kabinet en de open boekenkasten en de groote vleugelpiano, die het
wat vol maakten. Aan de muren waren enkele reproducties van oude meesters, stille
diepzinnige gezichten, die peinzend neerkeken of met hun blikken schenen te volgen
de kalme bewegingen waarmede Agneta haar boeken schikte, en toen haar muziek
neerlegde op het tafeltje naast de piano.
Toen zij klaar was, nam zij eenige boeken op en ging de deur uit. 't Viel haar op
hoe koud het was op het lange portaal, aan welks andere einde zij een groote vierkante
hoekkamer binnenging met vier ramen, waarvan de rolgordijnen laag waren
neergelaten, zooals in kamers, die niet gebruikt worden en waar ze nooit opgetrokken
worden. 't Was de kamer haars vaders geweest, gezellig vol met boekenkasten en
lederen fauteuils, en met oud Engelsche platen - maar 't was er nu koud en wat muf
- en de schrijftafel en de tafel zoo vreemd netjes opgeruimd. - Even bracht zij er
leven en beweging in - toen ging de deur achter haar weer dicht en bleef de kamer
in stilte achter. - Daar waren vele gesloten stille kamers op de Lindenhaghe, en 't viel
Agneta op, toen zij de breede eikenhouten trap afging, hoe stil het in huis was. - In
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de zoogenaamde ‘opkamer’ vond zij wat zij zocht. Daar lagen de verschillende
pachtcontracten in de oude schrijftafel, en onder zware folianten haalde zij een
portefeuille voor den dag, die zij op de tafel uitspreidde. Een kaart was er bij. 't Was
de geheele bezitting van de Lindenhaghe, maar nog voor de verdeeling, nog als in
den tijd van haar grootvader, en zij trachtte na te gaan, hoe nu de grenzen van haar
goed liepen. - 't Was uitgebreider dan van haar neef. Oorspronkelijk had haar oom
evenveel bezeten als haar vader, maar hij had het niet weten te beheeren en daar
waren gedeelten verkocht.
De Borckens waren oorspronkelijk niet rijk, maar haar moeder had een groot
fortuin aangebracht en zij wist, dat zij gemakkelijker haar gronden kon beheeren dan
Laurens van Borcken. ‘Hij zal hard moeten werken, om zijn deel er boven op te
halen,’ dacht zij. Haar vader had een andere carrière voor hem gewenscht; had hem
willen laten studeeren, maar mevrouw van Borcken had geen inmenging begeerd in
haar opvoedingsplannen en dit had ook scherper de scheiding gebracht.
Agneta had haar jongen neef zelden gezien, en toen hij kwam voor de begrafenis
haars vaders was het eigenaardig geweest, hem als naaste in den bloede te zien
voorgaan, voor de neven van Borcken uit den Haag, die zij intiem kende. Maar hij
stond haar het naast, en zij was van plan hem ook als zoodanig te beschouwen, hoewel
zij de keeren tellen kon, dat zij hem gezien had. Het eerst was het geweest toen hij
nog een jongetje van vijf jaar was. Zij was toen al volwassen. Daarna herinnerde zij
zich hem als burgerschoolleerling, en toen vond zij hem terug op de begrafenis,
volwassen, maar toch nog een jongen.
Zij legde de papieren bijeen, die zij meende, dat hij noodig zou hebben, en sloot
ze weg in de schrijftafel. Het was koud en grauw in de opkamer met zijn gewitte
muren, en toen zij boven terugkwam in haar eigen kamer deed het haar aangenaam
aan, dat deze goed verwarmd was. De meid had het theewater gebracht, en meteen
was de hond binnengekomen, een langharige bruine jachthond haars
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vaders. Hij kwam kwispelstaartend naar haar toe, en toen zij hem geaaid had en plaats
had genomen bij de haardkachel, liet hij zich met een diepe zucht van behagelijkheid
neervallen aan haar voeten. Zij steunde haar ellebogen op haar knieën en liet haar
kin rusten op haar handen: zij luisterde en zij voelde diep toen de rust van haar stille
afgesloten schemerdonkere kamer.
Zij had den tijd voor zich. Daar was niets, dat om haar vroeg. Vroeger was haar
leven, ook op de Lindenhaghe, drukker geweest, toen haar vader nog leefde en op
haar beslag legde voor zijn liefhebberijen. Hij was een musicus en een kunstliefhebber
geweest; en hij had haar meegevoerd door geheel Europa om haar in aanraking te
brengen met wat hij bewonderde, ook in de natuur. Zijn reizen waren vol plannen
geweest, maar daar waren geen vaste lijnen en daar was geen rust in geweest. Zijn
gezondheid had hem geregeerd, en zij had het telkens ondervonden, als zij onverwacht
hotels moesten verlaten omdat de kamers niet bevielen, of als zij moesten heentrekken
naar een andere streek, omdat het klimaat daar beter heette. Zij installeerden zich
dikwijls op de Lindenhaghe, met de bedoeling er maanden te blijven, en dan opeens
na twee of drie weken werden de koffers gepakt, en trokken zij weer weg en onder
al die veranderingen was zijn leven vol bitteren strijd geweest, omdat hij zooveel
wilde bereiken en telkens weer moest opgeven.
Na zijn plotseling heengaan was haar bestaan stil en leeg geworden. Zij had zich
ook opeens veel ouder gevoeld, duidelijk beseffend, dat haar jeugd voorbij was. Zij
wist heel goed, dat zij in haar meisjesjaren zich haar leven wel anders gedroomd had.
Het was nu voorbijgegaan in reizen en trekken, maar zij klaagde niet. Men moest
het leven kunnen aanvaarden, en het klagend te doen, was geen aanvaarden. Daarbij
was zij veel te eerlijk, om niet te erkennen, dat vele van haar jonge-meisjes-wenschen
maar droomen waren geweest, wier vervulling zijzelf niet begeerd had. Wel had zij
dikwijls gewenscht gedurende haar onrustig reizen, dat zij den tijd voor zichzelf
mocht
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hebben, dat zij vrij mocht zijn. Nu had zij dit sedert twee jaren. Zij was volkomen
vrij, maar nu was altijd bij haar die leege plaats, miste zij die persoonlijkheid, wist
zij dat deze zoo onherroepelijk was weggegaan, en dat het voor goed anders was
geworden, ook op de Lindenhaghe.
Vroeger was het er haar dikwijls te onrustig geweest, nu waren de dagen er stil en
eentonig en eenzaam. Toch was zij blij weer terug te zijn, en te zitten in haar eigen
stille kamer, luisterend of er ook een geluid in huis was op de groote trap en in al die
onbewoonde kamers, waar vroeger een vorig geslacht zijn voetstappen had doen
gaan en zijn stemmen doen klinken. 't Bleef stil, en toch voelde zij zich thuis. 't Was
alleen zoo naamloos weemoedig, dat zooveel veranderd was, dat niets bleef.
Haar gedachten gingen terug naar Berlijn. Zij was er een paar maanden geweest,
om er muzieklessen te nemen en concerten te hooren. Zij had met velen uit de
muziekwereld kennis gemaakt, maar had er toch buiten gestaan, omdat zij niet voor
een diploma werkte, omdat haar levensomstandigheden zoo geheel anders waren.
Zij had voor zichzelf veel gestudeerd, maar het was toch niet hetzelfde als het
ingespannen jagen om een graad te bereiken, om leerlingen te krijgen, om op
concerten op te treden. Zij ging alleen naar de concerten, om er te luisteren.
Weken lang was het drukke leven van de wereldstad om haar geweest: het
onophoudelijk gaan van zoovele voetstappen, het voorbijglijden van zooveel
onbekende gezichten, het schuiven der trams over de rails en het getjing van hun
electrische schel telkens opklinkend boven het gewoel in de straten nù op dit uur
beschenen door het licht der winkels stralend over het asphalt. En nu zat zij hier in
haar boven-achterkamer in het afgelegen buitenhuis, terwijl het landschap
wegdoezelde in de nevelachtige schemering van den winternamiddag. De drukke
wereld lag nu wel ver weg.
Het vuur danste in kleine vlammen om het houtblok heen. De hond aan haar voeten
hief zijn kop op en keek er naar. Zij bukte zich en aaide hem. ‘Vindt je het hier
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nogal goed, Bob?’ vroeg zij, ‘ik ook. De menschen daarginds denken wel, dat het
beter is bij hen en zij verbeelden zich heel wat te beteekenen - maar als je dichter bij
komt is het niet zooveel bijzonders. Alleen 't klinkt alles harder, omdat ze met
zoovelen zijn.’ - Zij had daar ook eenzaamheid gekend.
Met een tikje op zijn glanzend bruinen kop rees zij op, om op de piano de kaarsen
op de koperen kandelaars te ontsteken. Door het raam zag men de boomen als een
zwarte massa staan tegen den donkeren avondhemel. In de kamer bracht het vuur
lichtpunten op den koperen ketel en het koperen beslag van het kabinet. Stiller en
zachter dan het vuur schenen toen de kaarsen, ten volle beschijnend het smalle
verstandige vrouwengezicht met de mooie lijnen om kin en mond, en goudglans
brengend op het bruine haar, dat van voren in een korte scheiding gedeeld in een
eenvoudige zware wrong op het hoofd was gelegd. Zij speelde zonder boek, zoekend
naar melodieën, die zij gehoord had. De komst van haar tante stoorde haar. Zij deed plotseling de muziek ophouden;
draaide zich om op haar kruk en rees op.
‘Hebt je nog thee?’ vroeg freule Clothilde, haar mantel losmakend en toen
afleggend. ‘Het is laat geworden.’
‘Maar ik heb op u gerekend,’ antwoordde zij, dwingend zich zelf los te rukken uit
haar muziek, die haar nog bezighield en terwijl zij de kopjes schikte op de theetafel:
‘Is u klaar gekomen met al uw boodschappen?’
‘Ja, en ik ben ook nog bij Arendsen geweest; zijn vrouw is ziek. En ik heb Martha
ook gesproken, net bij Rendink in den winkel. Ik zeide haar dat ik de ringen en de
krentenbroodjes bestelde.’
‘En hoe vond tante dat?’
‘O, best. Ze vroeg me meteen, of wij van avond bij haar wilden komen. Ze had
gerekend op lichte maan, om te wandelen, maar 't zou gaan sneeuwen, dacht ze en
voor ons is het niets met het rijtuig. Ik dacht wel, dat je het
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goed zou vinden. We vinden er natuurlijk Hanna Hildoorn, die komt er iederen avond,
geloof ik.’
‘Ze woont er ook naast,’ antwoordde Agneta. ‘Ik heb de papieren voor Laurens
bijeen gezocht, maar hij moet ze hier maar na komen zien. Ik weet niet precies wat
hij bedoelt. Hij moet mij dat vanavond nog maar eens uitleggen.’
Het sneeuwde, toen zij dien avond wegreden in de breack. De vlokken dwarrelden
om de rijtuiglantarens heen, en waar hun schijnsel in het donker gleed over den weg
en langs de stammen der boomen, zagen zij deze wit beplekt. In het dorp waren de
enkele straatlantarens en de raamkozijnen van de gesloten huizen wit belijnd, en de
étalages van de kruideniers- en de manufactuurwinkels, geelachtig verlicht door de
petroleumlampen, waren minder duidelijk zichtbaar door het sneeuwgedwarrel voor
de kleine ruiten. Niet ver van de kerk hield het rijtuig stil voor een laag dubbel huisje
met gesloten groene luiken; meteen werd de voordeur geopend en een dienstmeisje
in zwarte japon met witte schort stond in het heldere licht van een smalle gang, waarin
gele kamerdeuren en een vuurroode looper gezien werden.
Mevrouw van Borcken zat met haar zuster in de kleine achterkamer, waar het
warm was.
‘Het sneeuwt nu zoo’, merkte Agneta op, toen zij na de welkomstbegroetingen
ook aanschoof aan de vierkante met rood pluche kleed overdekte tafel, waar niets
anders op stond dan een kristallen koekjesschaaltje en het kluwenbakje van juffrouw
Hanna Hildoorn. Zij, juffrouw Hanna Hildoorn, was gekleed in een gladde grijswollen
japon en droeg het dunne grijsachtige haar glad naar achteren getrokken. Met groote
deelneming op haar flets vriendelijk gezicht keerde zij zich tot Agneta.
‘Dat heb ik gezien, toen ik mijn deur uitkwam. Je zult wel heel blij zijn, dat je
thuis bent nu’.
‘Ja, op reis had ik nog goed weer’, antwoordde Agneta vriendelijk.
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‘Zoo net voor de bui binnen!’ dacht zij, even denkend aan het goed ingerichte pension
in de drukke breede straat, waar onophoudelijk de trams elkander opvolgden, van
waar zij net bijtijds was teruggekeerd! Maar juffrouw Hanna Hildoorn had altijd
gewoond in de schaduw van het oude kerkje van Landeweg. Daar was het bekend
en veilig. ‘En hier zijn wij zeker goed bewaard’, vervolgde Agneta haar gedachtengang
even rondziende in de kleine kamer met de dichtgeschoven roode overgordijnen,
met de vulkachel met glimmend stalen versiering, en toen bleef haar blik even rusten
op het langwerpige blozende gezicht van haar tante van Borcken met de gedecideerde
lippen en de donker bruine oogen. Zij was in druk gesprek met freule Clothilde over
de juffrouw van de bewaarschool. Van deze kwamen zij op mevrouw Dorn, de nieuwe
domineesvrouw, die altijd in een stad had gewoond en het nu in Landeweg zoo stil
vond.
‘Als zij wat meer ingeleefd is, zal het wel beter gaan’, meende mevrouw van
Borcken beschermend.
‘Maar zij zegt dat de menschen haar niet begrijpen’, antwoordde freule Clothilde
met verontwaardigde verwondering. ‘Als zij de zieken opzoekt en de kinderen leert
kennen op de naaischool en de meisjes helpt op de vereeniging, dan is daar niets
geen begrijpen aan. Dan begrijpen de menschen haar best. En als zij mooie theorieën
heeft, kan zij die toch wel aan haar man vertellen!’
Van de dominees-vrouw ging het gesprek over op de zieken en op de naaischool.
Agneta kende de meeste namen, maar doordat zij zooveel weg was geweest, stond
zij buiten het werk in het dorp en zij luisterde zwijgend toe, terwijl zij borduurde.
Het was niet een wereld waartoe zij behoorde met bezige gedachten en zorgen. Zij
kwam er alleen mee in aanraking, en keek toe.
Halverweg den avond kwam Laurens binnen, een lange jongen met een vriendelijk
gezicht. Hij begroette hartelijk zijn tante, en met iets verlegens in zijn oogen trad hij
om de tafel op zijn nichtje toe, tot wie hij wat mompelde. Hij wist nooit hoe hij haar
noemen moest. Hij mocht
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haar naam zeggen, maar hij kende haar zoo weinig en zij was zooveel ouder; en
daarbij had hij een groot ontzag voor haar omdat zij in zijn oogen behoorde tot een
andere wereld, tot de groote wereld die uitgaat. Haar kleeding al maakte haar
verschillend. Nu ook in haar volmaakt passende donker groene fluweelen japon was
zij heel anders dan zijn omgeving.
Hij schoof de pianokruk wat dichterbij en ging zitten. ‘Ik kom maar even, moeder,’
zeide hij, ‘want ik heb nog veel werk.’
‘Je hebt het zeker druk om je in alle dingen in te leven,’ merkte Agneta op. ‘Kun
je het nogal met de menschen vinden hier?’
‘O Laurens weet zoo goed met de menschen om te gaan,’ viel juffrouw Hanna in.
‘Hij schiet zoo goed op met iedereen. Hij is ook lid van de jongelingsvereeniging en
daardoor kan hij ook veel bereiken.’
Laurens zette een verveeld gezicht, dat hij zoo geprezen werd.
Agneta glimlachte: ‘Je vindt het zeker maar half die vergaderingen en avondjes.’
‘Neen, heelemaal niet,’ klonk het wat kortaf. ‘Daar zijn werkelijk aardige jongens
bij; en hoe meer je ze leert kennen, hoe gezelliger het wordt.’
Het was anders dan zij had verwacht; en hij beviel haar.
‘We moeten ook nog samen zaken doen,’ zeide zij. ‘Tante Clothilde zeide er mij
iets van.’
‘Het is over den Enk,’ zeide hij, dadelijk een en al vuur. ‘Ik zal het u uitleggen.
Daar loopt een sloot langs, die volgens het pachtcontract door den boer moet worden
schoon gehouden. Maar Daksman deed het niet. Ik wees hem erop, en toen zeide hij,
dat zijn vader het vroeger ook nooit deed. Dat gebeurde altijd van wegen mijnheer,
omdat de sloot langs het eikenhakhout van mijnheer liep. En de freule had er ook
nooit wat van gezegd.’
‘Neen, daar bemoeide Derks zich altijd mee.’
‘Ja, die stuurde er altijd een arbeider heen. Maar weet u nog of uw vader daar
permissie toe heeft gegeven?’

Onze Eeuw. Jaargang 12

13
‘Neen, hoe zou ik? Maar het kan wel. En hoe wilde je dat uitvinden?’
‘Het werk werd vroeger aan Haks opgedragen, aan den zoon van den boer, die
daar woont. U weet wel die man, die dat kleine boerenplaatsje pacht, en die Teun
Haks werd daar apart voor betaald. Ik wilde nu in oude opgaven zien, of ik ook dien
post vinden kon, òf dat Derks er alleen sprak van dagloon voor werk in het
eikenhakhout òf van schoonhouden van de sloot. Als dit er staat is het natuurlijk in
orde.
Ik heb het in de boeken van de laatste jaren, die ik van Derks heb, al nagezien,
maar daar staat het niet. Nu is het in de laatste jaren ook gedaan door een van de
vaste arbeiders, en die kregen toch hun dagloon, en behoeft het niet afzonderlijk
geboekt te staan.’
‘Eigenlijk vertrouw je het dus niet,’ zeide zij nadenkend, ‘waarom eigenlijk wil
je het zoo onderzoeken? Als je toch weet, dat het gebeurde?’
‘Ik wilde zekerheid hebben. Ik heb Daksman niets verweten, en ik heb een der
arbeiders opgedragen het werk te doen, omdat ik door navraag weet, dat het werkelijk
vroeger door Derks werd gedaan. Maar het pachtcontract loopt af in 't voorjaar; en
als het vernieuwd wordt, moet de zaak toch in orde zijn, dan moet het er in staan, of
het moet er in geschrapt worden, maar zoo kan het toch niet blijven. Ik dacht dat als
u wist, dat uw vader het zoo bedoeld had, u het wel zou willen schrappen.’
‘Ja, zeker,’ antwoordde zij snel. ‘Maar waarom denk je eigenlijk, dat het niet zoo
bedoeld is?’
‘Omdat zes jaar geleden het pachtcontract ook vernieuwd is en er niets van staat.
En het heet, dat uw vader voor de sloot gezorgd heeft sinds de aanplanting; en die
aanplanting is begonnen negen jaar geleden, dus zes jaar geleden had men er iets
over kunnen zetten.’
‘Maar waarom zou Derks het doen, zonder permissie? Wat had hij er aan?’
‘De oude vrouw Daksman is zijn zuster. Zij leeft nog en zij houdt vol, dat mijnheer
het altijd liet doen. Het
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kan heel goed zijn, en de jonge Daksman weet misschien niet beter, maar ik vond
het prettiger om goed op de hoogte te zijn, zoo goed mogelijk tenminste vóór het
pachtcontrakt vernieuwd wordt’.
‘Dan zullen wij morgen de boeken nazien. Maar als wij het niet vinden, is het nog
geen bewijs van het tegendeel.’
‘Neen, dat is zoo’, gaf hij beslist toe.
Zij vertelde hem nog, dat zij een oude kaart van het goed had gevonden. Hij kende
ze niet, en wilde ze graag zien.
Het sneeuwde nog toen het rijtuig voorkwam. Het hekje voor het huis zag geheel
wit toen het licht van de gang er op scheen. Hij hielp zijn tante en zijn nichtje instijgen,
en toen hij in huis terugging hoorde hij het langst boven het dof wegrollen van de
rijtuigwielen over de besneeuwde straatkeien het getingel der tuigbellen klinken,
wegstervend in de verte.
Hij ging naar zijn eigen kamer terug, een klein vertrek naast de voordeur, dat
tevens spreekkamertje was: een echt kantoortje met een groote schrijftafel, een geel
geverfde kast en enkele stoelen. Tegen het donkere behangsel hingen een paar
reclame-platen van landbouwwerktuigen, een agenda, een scheurkalender; op den
bovenrand van de cylinder-bureau stonden eenige photographieën: de portretten van
een paar vrienden, van zijn ouders, van zijn grootvader, het zachte gezicht van zijn
aanstaande met de ernstige oogen en het blonde haar, alle nu gedempt verlicht door
de lamp met groene kap, die lager op het uitgetrokken blad stond en een duidelijk
schijnsel wierp op de boeken en de papieren waaraan hij juist gewerkt had. Die lamp
gaf iets gezellig rustigs aan dien hoek van de kamer.
Hij wierp een blik op het klokje, dat in 't midden van de photographieën stond te
tikken, en ziende, dat het te laat was geworden om zijn berekeningen af te maken,
borg hij de boeken weg in zijn kast, en legde de papieren in een lade, welke hij beide
afsloot. Toen schoof hij weder

Onze Eeuw. Jaargang 12

15
aan zijn leeggeruimde schrijftafel aan en begon een brief af te schrijven, dien hij
reeds begonnen was. Het was de brief aan zijn aanstaande. Iederen avond schreef hij
haar, maar verzond zijn brieven tweemaal per week; en zij deed hetzelfde tegenover
hem. Zij vertelde hem kort van de uren doorgebracht in gezelschap van haar ziekelijke
tante en van haar wandelingen in het Zwitsersche plaatsje, waar zij in pension waren
en verder stonden haar brieven vol vragen over zijn werk, over de menschen, die hij
noemde, over de questies die hem bezighielden. Zij leefde heelemaal met hem mee.
Hij schreef uitvoerig terug. Zooals een ander denkt hardop, dacht hij schriftelijk en
verscheidene vraagstukken waren hem duidelijker geworden, terwijl hij ze haar
meedeelde en uitlegde.
Toen hij zijn brief af had en het adres had geschreven, legde hij dien terzijde en
nam uit een der vakken van zijn bureau een Bijbel. Hij sloeg een der Evangeliën op
en begon te lezen.
Zoo, in de rustige stilte van zijn kantoor, waar alleen het klokje tikte te midden
van de photographieën, eindigde hij iederen dag zijn werk.
Den volgenden middag begaf hij zich naar de Lindenhaghe; een half uur loopens
buiten het dorp lag het aan den straatweg naar Laarloo: achter een langwerpig groot
grasveld, dat ingesloten werd door twee rechte oprijlanen van lindeboomen, een vrij
laag huis met klokkentorentje op het leien dak. De sneeuw op het dak en langs de
raamkozijnen deed de regelmatige lijnen scherper uitkomen tegen de grijze
winterlucht. Rechts tusschen het kale geboomte zag men den stal, links liep de oude
tuinmuur, met het diepe poortje, tot het huis aan. - Daar lag iets teruggetrokkens en
zwijgends in het geheel.
Hij kende het sedert zijn kinderjaren, maar alleen door korte visites, en hij wist,
dat zijn vader er thuis had gehoord. Maar zijn vroolijke jeugd-herinneringen leefden
in het dorp, in het eenvoudige huisje naast de kerk, waar zijn grootvader zich als
emeritus-predikant had teruggetrokken, en
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waar nu zijn tante Hanna Hildoorn nog woonde. Hij was nu wel meer op het huis
geweest om zijn tante Clothilde op te zoeken en hij zou er wel meer komen om
Agneta te spreken over het beheer van haar goederen. Eigenlijk vond hij het vervelend
dat zij terug was gekomen. Hij kende haar zoo weinig - hun levens liepen zoo ver
uit elkander - zij ging zoo 'n geheel andere richting uit. - Maar hij zou eenvoudig zijn
plicht doen - dan zou zij hem niets te verwijten hebben.
Hij werd door Harm in de opkamer gelaten waar, voor den 18e eeuwschen
schoorsteen, de ouderwetsche 19e eeuwsche aangekleede potkachel was aangemaakt.
Daar hing nog blauwachtig de rook van turven.
- ‘Maar 't zal nu wel gaan,’ zeide Agneta, terwijl zij het deurtje opendeed en in
het opvlammende vuur keek.
‘De wind staat op den schoorsteen, zeide Harm. En dan is deze schoorsteen ook
in zoo lang niet gebruikt. Vroeger was dit de kamer van mijn grootvader.’ Zij bedacht
zich, dat deze ook zijn grootvader was en dat het hem interesseeren kon meer te
hooren: ‘Ik kan het mij nog flauw herinneren, dat hij hier zat en zijn pijp rookte.
Daar is een deur, die naar de achtertrap van het onderhuis gaat. De boeren werden
altijd hierdoor binnengelaten als zij de pacht kwamen betalen, of als zij iets te
bespreken hadden. Ik geloof dat onze overgrootvader en bet-overgrootvader hier ook
altijd gezeten hebben. Maar papa hield niet van deze kamer en gebruikte die alleen
als Derks over zaken kwam spreken.’
‘Ik vind het hier heel gezellig’, antwoordde hij rondziende naar de gewitte muren
met de hertengeweien en jachtgeweren. De balken van de zoldering waren grijs
geverfd, de smalle ramen met kleine ruiten lagen diep aan weerszijden van den
vooruitspringenden schoorsteen. Daarbuiten stonden de kale witbesneeuwde boomen
onder de lage grijze lucht.
‘We krijgen nog meer sneeuw’ merkt hij op, en toen naar de papieren ziende die
op tafel lagen: ‘Hebt je alles kunnen vinden? en ligt daar alles?’
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Den vorigen avond bij het afscheidnemen had zij hem er nogeens aan herinnerd, dat
hij haar bij haar naam mocht noemen en hij trachtte plichtmatig je te zeggen in plaats
van U.
‘Ja, ga zitten, en zie het eens op je gemak na. Ik heb niets kunnen vinden.’
Hij zette zich en zocht lange cijferlijsten door. ‘Neen’ zonder op te zien - ‘daar
staat wel telkens aan Haks voor werk in het eikenhakhout zooveel, maar de sloot
wordt nergens genoemd en hij zal het er toch wel bij hebben gedaan, naar het aantal
dagen te rekenen -.’
‘'t Zegt dan ons dus niets’, verbrak zij na een oogenblik de stilte, ‘'t kan heel goed
zijn, dat onder die rubriek eikenhakhout de sloot behoorde, en dat Papa dat wist’.
‘Zeker, maar ik begrijp niet, waarom je vader die sloot op zich zou genomen
hebben.’
‘Weet je, hoe ik denk, dat het zich voorgedragen heeft’ en zij ging wat rechter
zitten in haar stijve leuningstoel, ‘zoo: Papa is thuisgekomen van een reis en Derks
komt over zaken spreken; vertelt eerst allerlei nieuwtjes uit de streek; dan heeft hij
het over lekkende daken en vervallen schuren, en Papa, dien het al begint te vermoeien
zegt, dat hij er wel naar zien zal, heel goed begrijpend, dat het toch wel op betalen
aankomt, want de menschen kunnen toch geen lekkende daken en vervallen schuren
hebben. En dan met het weggaan zegt Derks, dat hij den jongen Haks maar weer
voor het eikenhakhout heeft genomen. Heel goed, zegt Papa. “Ja, en dan die sloot
moest gedaan worden, die heb ik hem ook maar laten schoonmaken”. Nogeens: heel
goed, en Derks trekt af. Voor hij de trap nog af is, heeft Papa de papieren en
aanteekeningen al weggelegd, is alweer naar zijn eigen kamer - vraagt aan 't dejeuner
eenige inlichtingen aan tante Clothilde, die alle boerderijen kent. De berichten over
lekkende daken en vervallen schuren komen dan ook meestal uit en van
pachtcontracten met slooten is tante niet op de hoogte. 't Volgend jaar speelt hetzelfde
zich af. Mijnheer weet het wel, 't vorig jaar heeft Haks daar
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ook gewerkt en zoo is het recht geboren van den Enk om vrij te blijven van de sloot’.
‘Ja’, antwoordde hij half onwillig, ‘'t kan zijn, maar 't is toch niet eerlijk’.
‘Neen, zeker niet. Maar we moeten hun kant ook eens bekijken’. Zij beschouwde
de zaak objectief, als een studie, die haar interesseerde. ‘En dat kan zoo zijn. Daksman
moest de sloot nog schoonmaken. Haks is aan 't werk in 't eikenhakhout, die kon het
even goed doen. Jawel, daar zal Derks wel voor zorgen, die zal het wel aan mijnheer
zeggen en mijnheer zou het wel goed vinden, en mijnheer vindt het ook goed.’
‘Maar de bedoeling was en bleef toch om je vader te laten betalen.’
Zij glimlachte. ‘Ja, op iemand moest het neerkomen. Maar ik geloof niet, dat zij
het zoo beredeneeren. 't Is geen zaak tusschen Daksman of Derks en mijnheer, maar
tusschen den Enk en het Huis, en weet je, het Huis kan zooveel beter betalen!’
Laurens zag voor zich uit, niet overtuigd. Agneta keek naar hem, een lachje om
haar geestigen mond en met goedkeuring in haar diepe oogen. Zij hield van zijn
verontwaardiging en eerlijkheid.
‘Maar wat nu’ zeide hij opeens. ‘Het pachtcontract geeft het werk aan den Enk.
We weten, dat je vader het betaalde, maar hebben geen bewijzen dat dit met zijn
goedkeuring gebeurde. We kunnen het echter niet meer navragen. Dus jij zult moeten
beslissen.’
‘In geen geval wil ik het weer aan Daksman opdragen,’ zeide zij beslist, ‘want het
kan heel goed zijn dat Papa zijn toestemming gaf, in ieder geval, het gebeurde als in
opdracht van hem, en wil ik het zoo laten. Zeg aan Daksman, dat je er met mij over
hebt gesproken, en dat de freule de zaak wil laten zooals in mijnheer's tijd.’
‘En het dan veranderen in het pachtscontract’.
‘Ja, als dat noodig is?’
‘Het is beter. Je moet aan weerszijden weten waar het op staat.’
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Zij glimlachte: ‘Maar daar zijn ook onbeschreven rechten. Ik geloof nooit, dat die
van de Lindenhaghe opgeteekend zijn, maar ik laat het aan jou over. Ik begrijp wel,
dat ik iets heel dwaas doe, neef, door die toestemming te geven, maar ik wil niet
hebben, dat men zeggen zal, dat ik tegen de bedoelingen van mijn vader inga. We
moeten maar hopen, dat dit het eenige raadsel zal blijven. Kunt je niet in het contract
zetten, dat het werk wel bij den Enk behoort, maar dat zoo lang een Daksman er
woont, zij er vrij van zijn. Misschien zijn wij dan al heel oud met grijze haren als er
een nieuwe boer op komt, en dan kunnen wij er nog eens over redeneeren.’
Hij moest even lachen om haar toon, en sprak haar verder niet tegen. Het was haàr
taak, zij was meesteres. Hij begreep wel, dat zij deze dingen wilde laten als in haar
's vaders tijd, maar hij hoopte, dat dit de eenige zouden zijn, want hij voelde het
gevaar van haar vrijgevigheid en van haar laat-maar-zoo-blijven systeem. Het kon
verlammend werken. Zij was geen zakenmensch. En toch kon men niet zeggen, dat
zij zich liet bedriegen. Zij begreep de zaken volkomen, zag alles onder oogen - en
aanvaardde lachend haar nadeel - uit piëteit en omdat zij er boven stond, en in hem
rees een groote bewondering voor haar.
‘Hebt je de kaart al gezien?’ en zij trok deze naar zich toe en legde ze open over
den hoek van de tafel, zoodat zij er beiden op zien konden. Hij herkende dadelijk de
groote wegen, maar wist meteen, wat veranderd was; nu was daar bouwland, en ginds
weiland en daar een dennenbosch.
‘Je bent goed op de hoogte,’ zeide zij, ‘zie, daar heeft de Horst gelegen van de
Heems. Het is nu afgebroken. Daar loopt nog een lindenlaan, en het hek is er nog.
In dat laantje was het, dat Agneta van Borcken Ernst van Heem en Wolfgang von
Hahnensteh zag. Ken je niet die geschiedenis?’
Neen, hij kende ze niet.
‘Dan zal ik het je vertellen. Het was de geschiedenis van Ernst van Heem, die in
krijgsdienst zijnde, lang
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was weg geweest, toen hij op een winternamiddag terugkeerde te paard in gezelschap
van zijn vriend Hahnensteh. Zij hadden samen gevochten ter verdediging van
Maastricht. Men verwachtte ze niet op de Horst. Toen zij het laantje doorreden, dat
wit besneeuwd was en waarin de roodgouden stralen van de ondergaande zon schenen,
kwam uit het hooge hek Agneta van Borcken te voorschijn gehuld in donkeren
omslagmantel met de capuchon op. Zij liep met vluggen stap nieuwsgierig opziende,
wie de ruiters konden zijn. En toen herkende zij Ernst van Heem die altijd een vriend
van haar ouderen broer was geweest, en begrijpend welk een verrassing zijn komst
moest zijn, lachte zij en haar oogen straalden, toen hij haar groette. Maar op den
groet van den Duitscher boog zij stijf en vormelijk even het mooie hoofd. Vanaf dat
oogenblik, dat toch zoo kort duurde, kon geen van beiden haar vergeten, en beiden
hadden haar het hof gemaakt en zij had tusschen beiden moeten kiezen en koos den
Duitscher. Sommigen zeiden, dat het was omdat hij zulk een groot landgoed bezat,
omdat hij tot de eersten van Brunswijk behoorde. Maar zij had een heel eenzaam
leven gehad op dat landgoed en het verhaal ging, dat zij van heimwee is gestorven,
misschien ook uit hartzeer om de ruwheid van haar man: alleen haar brieven spraken
daar nooit van. Die brieven waren met ronde kinderhand geschreven en bevatte alleen
bijzonderheden over haar kinderen en het landleven, “maar” zeide men: “ze wilde
niet klagen, omdat zij het zelf gekozen had en omdat er niets meer aan te veranderen
was.” Men wist het eigenlijk niet, alleen dit was zeker, dat zij jong stierf, nadat zij
eenzame en moeilijke jaren met moed had verdragen.’
‘En hebt je die brieven wel gezien?’ vroeg hij vol belangstelling.
‘Ja, ik heb ze. En haar portret hangt op mijn kamer. Ik kreeg het, omdat ik haar
naamgenoot ben. De andere portretten hangen beneden.’
En zij vertelde hem verder, van de menschen die in dit huis hadden geleefd, van
de drukke kinderkamer, toen
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hun grootvader een kleine jongen was, van zijn broer Alex, die later zoo mooi viool
speelde, van Pieter, die in Holland trouwde en van wie de Haagsche neven afstamden.
Hun moeder was een nichtje van Ernst van Heem geweest, iemand, die haar huis
regeerde van den zolder tot den kelder, van wie al de receptenboeken afkomstig
waren. Daar waren ook dochters geweest, enkelen getrouwd, anderen oude freules
geworden, nu leefde niemand meer van dat geslacht. Zij vertelde, zooals men in een
gedicht voelt, zij zag de jongens in hun korte buisjes met hun tollen spelen, de meisjes
in haar witte jurken met pofmouwtjes. Zij beschreef hun lief en hun leed ook in later
jaren. Zij zag ze gaan door het welbekende bosch, hoorde ze praten met de boeren,
die met ze opgegroeid waren in dezelfde streek. En Laurens luisterde, voor zich
uitziende wat voorover gebogen, de ellebogen steunend op de zijleuning van zijn
stoel.
‘Zie,’ zeide zij warm, ‘dat is juist zoo merkwaardig in te denken, dat zij hier in dit
huis hebben gewoond, dat hun voetstappen hebben gekraakt op de trap en hebben
geklonken in de gang, dat hun stemmen hebben gepraat in deze kamers, dat zij hier
ook hebben gezeten, bij dezen schoorsteen, op een wintermiddag, zooals deze,’ en
zij luisterde even naar het tikken van de takken tegen de ramen, en naar het klagend
dreinen van den wind in den schoorsteen.
‘Ja,’ antwoordde hij voor zich uitziende. ‘En nu is het onze beurt.’
't Klonk nadenkend en overtuigd. Zij wist, dat hij dacht aan zijn toekomst, aan
zijn aanstaande, aan zijn werk, daar lag zooveel toekomst voor hem, 't klonk zoo
hoopvol en sterk. Met intense liefde dacht zij aan het oude huis, dat nu het hare was,
aan haar muziek en haar boeken. 't Was ook hààr beurt. En toen meteen herinnerde
zij zich het leven van haar vader, toen het zijn beurt was. Hij had met vuur en eerzucht
zijn betrekking vervuld, en had deze op moeten geven. Hij had plannen gemaakt
voor een verblijf op de Lindenhaghe en zijn onrust en slechte gezond-
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heid hadden hem er van weggedreven. Alleen zijn viool had hij gehouden. Daar was
strijd geweest totdat hij in stille rust had gelegen op zijn doodsbed daar ver weg in
het hotel tusschen de bergen. De warme uitdrukking had zich teruggetrokken uit haar
gezicht. Daar kwam iets scherps om haar mond. 't Was alsof alle uitdrukking zich
samentrok in haar diepe oogen, die met doordringenden ernst voor zich uitkeken.
Het was hààr beurt, ook om droeve herinneringen rond te dragen. 't Was haar beurt,
ook om in het heden te handelen. Op dit oogenblik aanvaardde zij haar geheele leven,
niet alleen het verleden, niet alleen het verdriet, niet alleen het tegenwoordige, zooals
het kwam, maar ook het leven met zijn werk en zijn toekomst en zijn hoop, omdat
zij arbeid en toekomst zag in hem, die daar tegenover haar zat, en die geheel onbewust
van zijn invloed met aandacht op de kaart de lijnen naging van zijn bezitting.
En toen opeens, maar Laurens zag het niet, trilde er even een lachje om haar
mondhoeken. 't Trof haar opeens, dat zij in zijn oogen een erfnicht kon zijn, iemand
die hij op kon volgen op de Lindenhaghe, want hij stond haar het naast. 't Amuseerde
haar, omdat het haar heel oud deed schijnen, en omdat hoe ouder zij werkelijk werd,
de menschen in hem den erfgenaam zouden zien. Nu was zij nog te jong, nu, meende
men, zou zij nog weleens trouwen.
‘En Corry,’ verbrak zij opeens de stilte: ‘houdt die van buitenwonen’.
‘O ja’, en hij zag blij op. ‘Corry wil niets liever en zij kent al de menschen hier al
uit mijn brieven en zij vraagt er altijd naar. Zij zal zich heelemaal inleven. Je moet
denken, dat zij altijd in Apeldoorn heeft gewoond; dus niet in een stad.’
‘Neen, maar het is daar toch niet stil zooals hier.’ Zij stelde zich het zachte blonde
gezicht voor, dat zij op het portret had gezien. Hoe zou zij zijn? Zou zij allerlei
veranderingen in Landeweg willen brengen? of zich gewoon inleven?
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‘Tante Clothilde vond haar heel aardig,’ zeide zij vriendelijk.
Hij kreeg een kleur van pleizier. ‘En ik,’ zeide hij lachend, ‘ik ook, maar mijn
oordeel telt natuurlijk niet mee’.
‘Neen, dat is niet eerlijk! Ik zal moeten wachten tot zij hier komt. Wanneer zou
dat zijn?’
Niet voor het voorjaar, meende hij, 't was wel lang, maar 't kon niet anders.
Agneta zat in de schemer-donkere keuken van de Hoogt, naast de tafel, met den rug
naar het raam, en haar blikken waren gegleden over het rood bruine kabinet met de
kleurige vazen op de uitgesneden kap, langs de stukken spek aan de roodbruine
zoldering, en over de omlijstte bonte merklap, en tuurden nu naar het vuur, dat
knetterend oplaaide om den takkenbos, onder den zwarten ketel, door de boerenvrouw
juist opgehangen aan den ketelhaak. Met eentonigen klank praatte vrouw Elswout
verder, terwijl zij zitten ging op het puntje van de stoel naast het kabinet. Haar glad
gezicht onder het gladde zwarte mutsje was klein en betrokken, met kringen onder
de oogen.
‘Dus je bent wel blij, dat de jonker er is,’ antwoordde Agneta's stem.
‘Wisse, en zooals ik de freule zei, de jongen was zoo onwillig, en 't was altijd maar
praten van verandering en vooruitgang, en hij wilde haast nooit naar de kerk, en altijd
maar naar de herberg; en dan groote woorden gebruiken. Maar de jonker kwam nogal
eens, en praatte met hem en leende hem boeken, en nu wil hij wel anders. Hij is
verleden Zondag ook meegeweest op de jongelingsvereeniging. “Je moest maar eens
kennis maken,” zei de jonker. Zie je, vreemde dat helpt toch dikwijls meer als eigen,
en dan vooral als de jonker dan zoo vriendelijk is.’
Agneta knikte. Zij was zeer tevreden over haar erfneef.
‘En 't was maar wat moeilijk voor me,’ ging de geduldige eentonige stem verder,
‘als weduwe zoo alleen met die twee zoons, en de dochters getrouwd, maar 't is nu
vulle beter. 't Is ook een beste heer, de jonker, maar wel
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streng zeggen ze, en hij ziet zooveel en hij is overal bij. De freule heeft er ook een
beste hulp aan.’
‘Ja, dat geloof ik,’ antwoordde zij vroolijk, opstaande. ‘Nu moet ik weer verder,
vrouw Elswout, maar ik kom weleens terug.’
Haar zuiver Hollandsch klonk klaar en geaccentueerd in die omgeving, waar de
eentonige trage klank van boerestemmen werd verwacht, en haar bewegingen hadden
iets vlugs en beslists tegenover het lijdelijke van de vrouw, die langzaam oprees van
haar stoel. Toch voelde zij zich nooit vreemd in die keukens met hun gedempt licht
door de half neergelaten geelkatoenen gordijnen en hun rook van brandend hout, en
de menschen hielden van haar.
Toen zij de deur uittrad, uit de gang, waar het naar den stal rook, kwam zij in de
zuivere atmosfeer van den stillen winterdag. Onder den teer blauwen hemel stonden
wit besneeuwd de kromme boomen van den boomgaard, en wit en stil strekten de
velden zich uit tot de hooge wazige besneeuwde boomen van het bosch.
Gaande over den breeden zandweg met sneeuw over de wagensporen en sneeuw
op iederen struik, geelachtig waar de schuine stralen van de zon gleden, en
blauwachtig wit in de schaduwplekken, zag zij van een zijpad Laurens aankomen in
hooge waterlaarzen en met een korte duffelsche jas aan. Hij zag haar ook, en omdat
zij hem wenkte, kwam hij haar tegemoet.
‘Ga je ook den kant van de Lindenhaghe op?’ vroeg zij, ‘dan kunnen wij samen
gaan. Ik ben bij vrouw Elswout geweest,’ vervolgde zij, toen zij samen verder gingen.
‘Ik had gehoord, dat zij ziek was, maar ze was weer op. 't Ging weer wat beter. 't Is
wel een stakkert. Zij staat voor al het huiswerk alleen, nu haar dochters getrouwd
zijn, en het scheen dat zij het met den tweeden zoon Jan, niet gemakkelijk heeft.’
‘Die jongen is anders zoo kwaad niet,’ antwoordde hij snel.
‘Neen, hij scheen zich ook te beteren, en dat schreef ze jou toe. Ze is heel blij, dat
je hier gekomen bent.’
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Hij kreeg weer dat half verveelde, half afwerende in zijn gezicht, dat hij altijd kreeg
als men iets in hem goedkeurde of prees.
‘Ik zal je eens uitleggen, hoe het is,’ zeide hij. ‘Ik moest op de boerderij zijn.
Gerrit, de oudste was er niet, en toen moest Jan de uitleggingen geven. Ik vond, dat
hij rake dingen zei; ik gaf hem gelijk, en toen praatten we verder. De zaak is zoo.
Gerrit wil alles doen zooals de vader deed, wil niets veranderen, maar Jan wil meer
doen en heeft allerlei plannen, maar hij heeft niets te zeggen, wordt als knecht gebruikt
en als hij iets oppert wordt hij uitgelachen, ook door zijn zusters en zijn zwagers.
Dat maakt hem knorrig en onwillig. En tenslotte wou hij niets meer, en hij vond alles
onzin. Zijn moeder wou dat hij naar de kerk ging, maar hij beweerde, dat het alleen
goed was voor oude menschen en slaapkoppen. Hij begreep dan ook niets van de
preeken en wist alleen dat het zoo lang en zoo vervelend was. Hij ging graag naar
de herberg, want daar ontmoette hij handelaars, veekoopers, reizigers, menschen die
wat te vertellen hadden, en die wat gezien hadden.
Daar moest ook meer voor de jongens zijn op het dorp, meer lezingen, en
bibliotheken, desnoods debating clubs, het kon best, over landbouwzaken. Ze moesten
een vergaderzaaltje hebben voor hen zelf.’ Het was zijn lievelingsonderwerp en hij
praatte door, voelend belangstelling in haar aandachtig luisteren. Zij bestudeerde
hem en zijn ideeën, terwijl zij zwijgend naast hem liep, nu en dan toestemmend
knikkend. Zijn enthousiasme beviel haar.
‘Die Elswout onder anderen heeft een zeer goed oordeel,’ vervolgde hij warm. ‘Ik
heb dikwijls met hem gepraat en leende hem boeken. Hij wist dat hij altijd om
uitleggingen bij mij mocht komen, en daarom kwam hij nogal eens.
Hij wist wel dat ik altijd naar de kerk ga, en eens is hij daarover ook begonnen.
En toen heb ik geprobeerd hem uit te leggen, dat wij er niet kwamen om te hooren,
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dat alles bij het oude moest blijven, maar om Gods wil te weten, en dat wij dien
moesten volbrengen in onzen tijd, te midden van onze nieuwe omstandigheden en
nieuwe uitvindingen. Als wij toch van den barmhartigen samaritaan lezen, dan is dat
toch niet om ook een beroofden man te zoeken aan een eenzamen weg en dien op
een ezel te zetten, maar om te helpen, wie onze hulp noodig heeft. Dan zeggen wij
toch ook niet dat het niet kan, dat wij niet zoo reizen, en dat wij in een ander land
wonen.’
Zij kende zijn beschouwingen, omdat zij er een vorig maal ook over gesproken
hadden, en zij begreep hem. In zijn eigen leven moest de eeuwige wil Gods
gerealiseerd worden, in het leven van ieder mensch; uit iederen tijd, in iedere
omgeving, ook hier, en haar blik gleed over het stille wit besneeuwde land onder den
stillen wijden hemel. Ginds tegen de hooge dennen teekende zich het schuine witte
dak van een boerderij af; uit den schoorsteen steeg blauwachtig de rook naar boven.
Met teeren geel-gouden glans scheen de dalende zon over al dat wit. 't Was heel stil
in de lucht, maar niet doodsch. 't Was stil alsof de zielen zich terugtrokken tot inkeer
en overpeinzing, niet in drukkende somberheid, maar in liefde en vrede.
‘Weet je,’ vervolgde hij. ‘Ik hoop nogeens wat voor dien jongen te doen. Nu moet
hij vooreerst nog bij zijn broer werken, die kan hem ook niet missen. Maar hij kan
niet altijd knecht daar blijven, want meer is hij niet. Later, als hij goed oppast, wilde
ik hem een stuk heigrond ter ontginning geven. Dan bouw ik hem daar een huisje.
Maar vooreerst kan dat niet.’
Zij spraken over de moeilijkheden om verder te komen als boerenzoon, die noodig
is als knecht op de boerderij, en toch niet genoeg verdient, om zelf een huishouden
te beginnen. Ze gingen vergelijken het leven in de stad en het leven op het land.
‘Het leven buiten is natuurlijk beter,’ eindigde hij, ‘je hebt hier niet die vreeselijke
ellende. Ik geloof niet, dat hier iemand echt honger lijdt; daar zijn wel armen, maar
men kent ze, en ze krijgen een uitdeeling.’
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‘Bijna ideaal,’ glimlachte zij.
‘Van buiten gezien. Maar als je langer met de menschen omgaat, zijn ze zoo koppig,
zoo haatdragend, zoo gierig. Ik had het nooit gedacht. Ze gaan wel trouw naar de
kerk, maar dat is iets aparts. Daarnaast denken ze alleen aan hun eigen voordeel;
zooals met die sloot, die ze je vader lieten schoonmaken. Ik heb er daarna nog eens
over gedacht. Het was eigenlijk schandelijk, als je er nog bij indenkt hoe goed en
royaal je vader altijd was. Ik schreef er Corry over en ook alles, wat je mij gezegd
had, en verleden heb ik antwoord van haar hierover gehad.’
‘En wat schreef zij?’
‘Dat het natuurlijk verkeerd was, maar dat het ook goed was, de zaak te bekijken,
zooals jij deed, om een zachter oordeel te krijgen. Het is wel waar; ik ga misschien
te ver, en daarom ben ik zoo blij dat je mij er ook een anderen kijk op gaf.’ Daar lag
een groote bewondering in zijn toon. ‘Maar ik vind, dat het toch het verkeerde niet
wegneemt. Ik bedoel het zoo’ en zijn stem klonk nadenkend. ‘We mogen wel hun
schuld minder groot vinden, maar we moeten toch niet minder goed van hen vragen.
Zelf zouden wij zooiets in ons zelf veroordeelen, om een ander te bedriegen, en dan
moeten wij toch niet rekenen, alsof dat goed genoeg voor hen is. Maar voor een
zachter oordeel.... is het wel noodig.’
‘En hoe waren wij zelf, als wij in hun plaats waren opgegroeid’, zeide zij, even
de schouders ophalend.
Zij naderden de Lindenhaghe aan d'achterkant, door het hekje van het grasveld.
Daar was sneeuw op het grijze dak en langs de kozijnen, de ramen weerkaatsten den
gloed van de dalende zon.
‘Ga mee naar binnen,’ zeide Agneta, ‘dan kan ik je de muziek wijzen, waarover
wij gesproken hebben, verleden naar aanleiding van het kerstfeest van de
schoolkinderen.’
Door het onderhuis gingen zij naar binnen, en toen zij door de hooge vestibule
kwamen, waar het stil en half donker was met het uitzicht door de glazen voordeur
op het grasveld voor het huis, dat op den schaduwkant lag
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en zij samen de breede trap opgingen, bedacht hij zich, dat dit alles van haar was,
dat het haar persoonlijk eigendom was, en hij vroeg zich af, wie dit eenmaal met
haar deelen zou, want zooals zoovelen meende hij, dat zij nog weleens trouwen zou.
In haar zitkamer hing de gouden schijn van de zon. Hij was er nog nooit geweest,
en terwijl zij hem alleen liet, om haar goed af te doen, keek hij nieuwsgierig rond
naar de boeken, de piano, de reproducties der groote meesters. Daar lag een wereld
achter die zwijgende dingen. Onbewust voelde hij het: dit was haar kring. Op een
hoektafel stond het portret van haar vader: hij kende het, dat scherpzinnige smalle
gezicht met de ongeduldige plooi tusschen de diep liggende oogen, en hij wist, dat
hij een geniaal man was geweest, die niet alleen in zijn eigen land bekend was geweest
maar door zijn vele reizen een Europeeschen kennissenkring had gehad, en hij
herinnerde zich hoe zijn tante Clothilde verteld had, dat Agneta in dienzelfden kring
een eerste plaats had ingenomen. Hij vond het heel begrijpelijk; hij had zulk een
bewondering voor haar.
Boven het donkere achttiend' eeuwsche kabinet met kostbare kommen op de
uitgesneden kap, hing het familieportret: een jong meisje met rozen in het gepoeierde
haar, dat in krullen neerviel op haar fichu. Daar was een lachje om haar mond met
de opgetrokken hoeken en een lachje in haar blauwe oogen. Zij was overmoedig,
maar zij trachtte toch wat geposeerd te kijken.
‘Dat is Agneta von Hahnensteh’ zeide Agneta, die juist binnenkwam en hem zag
opkijken. ‘Hoe vindt je haar?’
‘Ze kijkt zoo vroolijk,’ zeide hij weer opziende.
‘Het is niet mooi geschilderd, maar de oogen zijn wel goed gedaan,’ zeide zij.
‘Het is gemaakt kort voor haar huwelijk. Zij is daar nog vol moed. Trouwens moed
heeft zij altijd gehad, tot het einde toe.’
Maar toen had misschien alleen haar mond nog gelachen en hadden 't niet meer
altijd haar oogen gedaan.
Agneta nam een boek uit het muziekkastje en gezeten op de pianokruk, sloeg zij
de bladen om, zoekend naar een

Onze Eeuw. Jaargang 12

29
bepaald stuk. Laurens, in de vensterbank, keek de kamer nog eens rond.
‘Dit zijn zeker schilderijen van bekende schilders’, zeide hij, ziende naar de
reproducties.
Zij keek op: ‘Ja, uit verschillende museums, uit verschillende steden. Daar zijn er
mooie bij, vindt je niet. Ik heb er nog veel meer.’
‘Ik heb er weinig verstand van,’ antwoordde hij eenvoudig: ‘ik heb er nooit een
studie van gemaakt, en ik heb heel weinig gereisd. 't Lijkt mij heerlijk’.
‘Ja, je ziet prachtige dingen,’ zeide zij warm. Eigenlijk kon zij zich niet voorstellen,
dat men al die dingen niet zou kennen, die zij in haar leven had gezien en gehoord.
‘Maar 't leven in de hotels verveelt gauw. Je leert ook de landen heel oppervlakkig
kennen, als je veel reist en trekt, je hoort de dingen uit de couranten of door praatjes,
je staat erbuiten, want je ziet alles vanuit je pensionleven. Ik vind het altijd weer
heerlijk dat ik op de Lindenhaghe terug kan komen, en hier met mijn muziek en mijn
boeken kan zitten.’
Hij was te veel man van de praktijk om haar liefde voor afzondering te begrijpen,
en daarom verwonderde hij zich, dat zij zoo gesteld was op de eenzaamheid van deze
achterhoeksche streek, daar waar zij juist in het drukkere leven een plaats had kunnen
innemen. Hij bewonderde het in haar. Hij begreep niet, dat de ongedurige levenswijze
van haar vader haar een nomadenleven had doen leiden, zoodat zij zich nergens
blijvend had kunnen inwerken en nooit blijvend een plaats had ingenomen.
‘Alleen,’ vervolgde zij, ‘je zult zeggen, dat ik het in de stilte nooit lang uithoud
en dat ik altijd weer weg ben! Het is om mijn muziek, en het interesseert mij dan
zeer andere menschen te ontmoeten en hun verhalen te hooren, heele
levensgeschiedenissen soms.’
Daar was niemand aan wie zij haar levensgeschiedenis zou doen. Zij wist het, en
begeerde niet anders.
‘En je ontmoet ook dikwijls interessante menschen, niet waar,’ zeide hij vol vuur,
‘ook wel beroemde.’
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‘Ja, zelfs beroemde!’ en opeens glimlachte zij met een tinteling in haar oogen ‘Dit
doet mij denken aan een van mijn Duitsche kennissen. Zij hoorde, dat in ons pension
een beroemde zangeres logeerde en dat wij die nogal eens spraken. Zij had haar eens
in een concert gehoord en zij vond het “himmlisch” voor mij haar te kennen. Maar
't was heel gewoon, niets himmlisch, want zij praatte altijd over zichzelf en over de
bouquetten, die zij kreeg en zij snauwde tegen haar man, die niets musikaal was en
haar jongetje werd meestal de deur uitgestuurd. Maar zij zong prachtig. Ik heb haar
eens een wiegelied hooren zingen, dat was toen werkelijk himmlisch.’
‘'t Was dus niets, dan een stem’ zeide hij, ‘toen zij dat zong.’
‘Ja, niets anders. Daar zijn menschen, die zeggen, dat men er niet zoo op letten
moet, dat men geniale naturen niet moet beoordeelen naar een gewonen maatstaf. 't
Is mogelijk.’ Zij haalde even haar schouders op, ‘'t is heel goed mogelijk zelfs, maar
dan behoeft men zich ook niet zoo te extasieeren over de grootheid van den mensch,
want ik vind het altijd het groote bewijs van onze armzaligheid, dat er geen eenheid
ligt tusschen het hooge, dat de ziel voelt en begrijpt en ons leven. Onze ziel is wel
gewillig, maar wij zijn te traag.’
Zij legde haar handen op het boek op haar knie en keek voor zich uit, door het
raam op het sneeuwlandschap waarover de zon rood onderging, wegdalend achter
de hooge kale stille witte boomen.
‘Ik herinner mij, dat ik jaren geleden voor het eerst de Matthäus Passion hoorde,’
begon zij, ‘in München - in de kerk - 't was stampvol maar men hoorde niets, niets
dan het zingen. 't Was zoo onbeschrijfelijk mooi - en ik weet nog wat ik voelde toen
daar klonk: ‘Meinen Tod büsset seiner Seelenot.’
De menschen gingen stil weg, toen het uit was. Het kòn ook niet anders. Je hadt
zelf het gevoel, dat je zooveel had begrepen, en dat je nooit meer iets verkeerds zou
willen doen, en je herinnerde je die gedachte later ook
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heel goed, en je vond het niet dwaas, want het was iets, dat je ziel had ingezien, maar
je leven veranderde toch niet veel; het ging zooals het was geweest.
‘Weet je,’ en daar kwam iets intense in haar oogen, ‘we zijn het niet waard, dat
zooveel tot ons komt. We weten de dingen wel, maar we doen er niet naar, we doen
alsof het maar holle klanken zijn. Het is dan eigenlijk nog erger dan wat in de
Evangeliën staat van de kinderen, die op de markt zitten en die zich beklagen over
de anderen: “we hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst; wij hebben
u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend,” want die kinderen begrepen het
niet. Hoewel het zoo bij ons ook dikwijls is, dat de hoogste dingen tot de menschen
komen en zij begrijpen ze niet; zij beschouwen ze als iets uiterlijks, op zijn hoogst
genomen als iets heel moois, maar dat weer vergeten mag worden, terwijl er toch
een wereld achter ligt.’
‘Ja,’ zeide hij ernstig.
Zij boog het hoofd over haar boek en bladerde het door.
‘Ik vind hier iets uit de Matthäus Passion’ zeide zij, zich omdraaiend op haar kruk
en het boek op de piano plaatsend. ‘Dat zal ik dan eerst spelen.’
‘Kunt je nog wel zien?’
‘Ja, genoeg voor dit stuk. We kunnen straks de kaarsen opsteken, of ik speel uit
mijn hoofd.’
Zij speelde. Hij luisterde. Achter hen, daarbuiten, was de zon rood ondergegaan
achter de besneeuwde boomen, en de laatste rood gouden droomerige weerschijn
hing in de kamer, en lag op haar gezicht, terwijl zij speelde.
Hij dacht aan haar woorden. Daar was zooveel ook tot zijn leven gekomen. Sedert
zijn kinderjaren was de gedachte van de liefde Gods komend tot de wereld in Christus,
om hem geweest en het ‘Meinen Tod büsset seiner Seelenot’ had hij zoo lang geweten,
dat hij zich niet meer herinneren kon, wanneer het hem gezegd was geweest voor
het eerst. Hij dacht hieraan, aan alles wat hem gegeven was en aan zijn arbeid en aan
zijn aanstaande vrouw. Hij luisterde, de ellebogen steunend op zijn knieën, zijn
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gezicht rustend tusschen zijn handen. 't Was hem alsof zijn geheele leven meer
beteekenis had... alsof het dieper en hooger was en terwijl hij daar volgde haar muziek
in haar stille kamer, bad hij in het diepst zijner ziel, dat zijn leven toch goed mocht
zijn.
't Was bijna half zes op de klok, toen hij in de nauwe gang van zijn huis stond. Hij
haastte zich naar de achterkamer. Het tafellaken lag over de tafel, hel wit onder de
lamp, de meid zette juist de borden neer. Zijn moeder zat aan haar schrijftafel, die
schuin in den hoek stond.
‘Je bent laat,’ zeide zij, ‘ik heb geen thee meer voor je bewaard.’
‘Ik heb thee gedronken op de Lindenhaghe,’ zeide hij en daar was een blijde klank
in zijn stem. ‘Ik kwam Agneta tegen in de buurt van de Hoogt, en zij vroeg mij of
ik meeging. 't Was verbazend gezellig, zij heeft eerst piano gespeeld en later kwam
tante Clothilde. Het was laat vóór ik het wist.’
‘Ga je nu eerst verkleeden,’ antwoordde zijn moeder, terwijl zij haar boek sloot.
‘Je kunt toch niet met je waterlaarzen aan tafel komen. Het is op slag van halfzes.’
‘Ik ben dadelijk terug’ en haastig ging hij de deur uit.
Zij had wel het enthousiasme gezien op zijn gezicht en gehoord in zijn stem; zij
begreep heel goed zijn bewondering voor Agneta en de Lindenhaghe. Zij was heel
tevreden, dat hij zoo hartelijk ontvangen werd, hoewel zij zelf niet van haar nichtje
hield, want achter diens volmaakt vriendelijke en beleefde manieren tegenover haar,
voelde zij toch altijd het onderscheid in levenskring. Maar Laurens behoefde dit niet
te bemerken; en hij hoorde ook thuis op de Lindenhaghe. Hij scheelde niet genoeg
met Agneta in leeftijd, dat men hem voor haar opvolger kon aanwijzen; als zij oud
werd, zou hij ook een oud man zijn wanneer hij het huis van haar erfde. Maar hij
stond haar toch het naast - en voor zijn kinderen later kon dit van beteekenis zijn.
Aan tafel vertelde hij verder met dezelfde warmte in
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zijn stem, hoe mooi haar kamer was, hoe mooi zij speelde.
‘Zij zeide me dat ik mijn viool moest meebrengen, moeder. Ze vindt het jammer,
dat ik het verwaarloos. Ik zal vanavond eens dadelijk nazien, of ik wel snaren genoeg
heb. Misschien kan ik vanavond met u nog wel het een en ander oefenen.’
‘Ja,’ antwoordde zijn moeder kalm: ‘Hebt je niet veel werk? Jan Elswout is er
geweest. Ik zeide, dat je uit was; gisteren is hij er ook geweest.’
‘Ik zal morgen naar hem toegaan,’ zeide hij ijverig. Hij bedacht zich met hoeveel
belangstelling Agneta gedeeld had in zijn beschouwingen over Jan Elswout's leven.
Toen Agneta dien avond over het portaal ging, zag zij dat de maan scheen. Zij trad
op het gangraam toe en keek uit. De lucht was wonderlijk helder en diep. De maan
zelf stond aan den zijkant van het huis, zij kon haar niet zien, maar het witte koude
licht lag uitgegoten over de sneeuw; de boomen wierpen scherpe schaduwen. Het
was alles roerloos. Het was alles scherp belijnd, zoo stil, zoo wit en geheimzinnig;
zoo volkomen objectief mooi.
Zij dacht aan Laurens. Zij dacht na over wat hij haar gezegd had van zijn idealen,
van zijn werk, en zij had de bewondering gehoord in zijn stem, toen hij erkende, dat
zij hem de menschen zachter deed beoordeelen. Zij wist, dat haar objectieve blik op
karakters en toestanden scherper was. Hij was nog zoo jong.
Zij hoorde hem weer zeggen: ‘maar we moeten niet doen, alsof het goed genoeg
was voor hen.’
Een lachje gleed over haar gezicht, ‘Agneta lieve,’ zeide zij geamuseerd tot zich
zelf, ‘je vindt je zelf ouder en wijzer, en je weet ook veel meer, maar hij, hij is beter
dan jij.’
(Slot volgt.)
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De Amerikaansche presidents-campagne
Door Mr. L.J. Plemp van Duiveland.
Een teekening in een Duitsch Witzblatt verbeeldt een oceaan-stoomboot, op weg
naar New-York. Twee passagiers staan op de voorplecht, turend door een kijker of
er al iets van de Amerikaansche kust te bespeuren is. De kapitein komt erbij staan:
‘Land kunt ge hier nog niet zien, heeren; maar Taft en Roosevelt zijn al duidelijk te
hooren....’
Inderdaad, onze ooren tuiten reeds van het verkiezingslawaai, dat van de overzijde
van den Oceaan naar Europa overslaat. Dat blijft zoo voortgaan tot November. Ja
eigenlijk moest het tot Januari zijn, want de presidentsverkiezing heeft plaats op den
tweeden Maandag van elk jaar, volgende op een schrikkeljaar (het eeuwjaar
meegerekend), ditmaal dus eerst den 13den Januari 1913. Doch lang tevoren is de
afloop al bekend, want de feitelijke beslissing valt op den eersten Dinsdag na den
eersten Maandag in November van elk schrikkeljaar. Dan wijst het Amerikaansche
volk in alle Staten der Unie tegelijk de kiezers aan die twee maanden daarna den
President zullen benoemen.
‘De bedoeling van de Conventie (die de Constitutie der

Onze Eeuw. Jaargang 12

35
Vereenigde Staten maakte) was - zoo lees ik bij ex-President Harrison1) - te voorzien
in de samenstelling van een lichaam van verstandige, vaderlandslievende mannen,
die tot President zouden kiezen den man dien zij het best geschikt voor dat hooge
ambt zouden achten. Hun keuze moest niet benard zijn door beloften, noch beperkt
door voordrachten van colleges. Maar terwijl wij de letter nog gebruiken, was de
geest van de Constitutie aldra veranderd. De voordracht van candidaten voor het
presidentschap wordt opgemaakt in nationale partij-vergaderingen en de kiezers van
de partij worden beschouwd als gebonden om op den voorgedragene te stemmen,
welke ook hun persoonlijke meening moge zijn over zijn geschiktheid voor het ambt.
Een presidents-kiezer die niet op den voorgedragene van zijn partij zijn stem zou
uitbrengen zou het voorwerp van algemeene verguizing zijn en in tijden van sterke
opwinding er zelfs aan bloot staan gelyncht te worden.’
Aldus Benjamin Harrison, opvolger en voorganger van Cleveland, als President
der Unie (1888-1892), over den geest der Constitutie dien hij zelf krachtig heeft
voortgeholpen te bederven.
De presidentskiezers van Januari kiezen den President niet: zij zijn slechts
stem-machines. De kiezers van de presidentskiezers, het volk der Unie, dat in
November ter stembus gaat, wijzen echter evenmin bij vrije keuze hun staatshoofd
aan. In November toch gaat het in den regel slechts om twee personen: den candidaat
van de Republikeinsche en dien van de Democratische Partij. En wie de twee
candidaten der partijen zullen zijn, dat wordt buiten de Constitutie om vastgesteld
op de groote partijdagen - de (republikeinsche en de democratische) ‘Nationale
Conventie’ - die de partijen in den zomer van het schrikkeljaar houden.
Het staatshoofd van de grootste republiek der wereld is in den meest volstrekten
zin des woords partijman. The chief-servant of his Party, kenschetst Roosevelt hem.
Hij

1) The Constitution and Administration of the United States of America, by Benjamin Harrison,
ex-President - London 1907 - blz. 77.
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is het door de meerderheid van het kiezerskorps geijkte maaksel van den
vierjaarlijkschen partij-dag. De uitgebreide macht, die de Constitutie den President
als onverantwoordelijk hoofd van het Uitvoerende Bewind geeft, heeft hij volgens
een traditie, zoo vastgeworteld dat zij zelfs voor den tweemaal gekozen, even
rechtschapen als stoeren Grover Cleveland onuitroeibaar bleek, voor een aanzienlijk
deel te gebruiken ten rechtstreekschen bate van de Partij die hem tot candidaat verhief.
Ook na de Civil Service Reform van 1883, die door een examen-stelsel althans een
kleine honderdduizend baantjes aan den directen invloed der partijen onttrok - de
sollicitanten overnachtten voorheen bij troepen op de trappen van het Witte Huis;
de oudere Harrison is er na een maand presidentschap aan gestorven! - is nog steeds
de President der Unie elke vier jaar vele duizenden ambten, en daaronder de
gewichtigste, letterlijk schuldig aan zijn Partij. Spolia victoribus.
En het zijn waarlijk niet alleen de ‘baantjes’ waarom het bij de
presidents-verkiezing gaat. Hoe staat de Partij, welker overwinning slechts ten koste
van veel geld behaald kan worden en hoe staan de mannen die voor haar candidatuur
in aanmerking komen, tegenover het vraagstuk van de machtsbeperking der trusts
en der industrieele monopolies? Hoe tegenover de spoorwegen en de reusachtige
financieele belangen, bij de regeling van en het toezicht op hun tarieven betrokken?
Wat is er van hen te verwachten ten opzichte van het muntwezen, den gouden
standaard of Free Silver, en dus van de banken en ‘Wallstreet’? Beschouwen zij het
tarief van invoerrechten als een middel om de schatkist te vullen (‘for revenue only’)
of om 's lands bronnen van welvaart te ‘beschermen’ of wel om gunsten te bewijzen
en te privilegieeren wie de Partij en den candidaat voor het presidentschap het best
diende?
Amerika is thans het meest sprekende voorbeeld eener plutocratie, dat de wereld
ooit heeft aanschouwd - schrijft het weekblad The Nation in zijn nummer van 29
Juni jl. Het kan niet anders of elke verkiezing in de Unie, die
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van het staatshoofd bovenal, draagt daarvan het merk. Zij is een strijd om de
bestendiging van de geldheerschappij - en van dat vernuftigste, doeltreffendste en
verdorvenste instrument, waarmede het haar tot heden ondanks allen tijdelijken
tegenspoed steeds gelukt is haar macht over het politieke leven van de natie te
behouden: de Machine, met haar bestuurders die tegelijk haar slaven zijn, de political
bosses.
Het is nu al bijna tien jaar geleden, dat het groote, tweedeelige werk in het Engelsch
en Fransch tegelijk verscheen, waarmede de Pool Ostrogorski zich eensklaps een
wereldnaam verwierf: La Démocratie et l'Organisation des partis politiques.
Reeds was Bryce hem met The American Commonwealth voorafgegaan, waarin
(zooals Ostrogorski zelf het uitdrukt) voor de eerste maal een stelselmatige
beschrijving van het tegenwoordige partijwezen gegeven werd, die een openbaring
was niet alleen voor de lezers in de Oude Wereld, maar voor de Amerikanen zelven.
Doch Ostrogorski, van wiens voorstudiën de resultaten reeds gedeeltelijk het licht
zagen in tijdschrift-artikelen vóór de verschijning van Bryce's boek, vulde diens
arbeid op meesterlijke wijze aan. Hij bracht verscheidene jaren door met het
verzamelen van gegevens in stad na stad, bij vereeniging na vereeniging, woonde
vergaderingen bij, nam deel aan verkiezingscampagnes, liet zich inlichten door en
had gesprekken met alle soorten van menschen die bij de verkiezingen eenige rol
spelen, van den eenvoudigsten voter op het platteland af tot den machtigsten
Tammany-boss toe, met de stemmenwervers in de achterbuurten en met de leden
van het Congres, de spoorwegkoningen, de hoogleeraren aan de Universiteiten. Met
dien schat van eerlijk verzamelde en methodisch gerangschikte data en feiten heeft
zijn hooggestemde en breed ontwikkelde geest een werk over het Engelsche en het
Amerikaansche partijwezen in historisch en logisch verband met de opkomst en het
voortschrijden van de Democratie in onze dagen weten op te bouwen, dat op gelijken
rang met het boek van den Engelschen
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staatsman en nauwelijks beneden Alexis de Toqueville's Démocratie en Amérique
te stellen is.
Wie het boek kent en thans de dagbladberichten over de voorbereiding der
aanstaande presidentsverkiezing volgt, die zal zijn bewondering voor Ostrogorski's
arbeid met den dag voelen stijgen. Geen enkel technisch, politiek of maatschappelijk
detail in de campagne, of men vindt het terug, vermeld, beschreven en verklaard in
zijn tweede deel, aan het partijwezen in Amerika gewijd. Als ooit een studieboek
rechtstreeks en dadelijk aan de praktijk des levens kon worden getoetst, dan was het
dit, en schitterend doorstaat het de proef.
Onder zijn inspiratie wil ik voor de lezers van dit tijdschrift een beknopt overzicht
geven van hetgeen er in de hoogere sferen der binnenlandsche staatkunde aan de
overzijde van den Oceaan thans bezig is te gebeuren en den samenhang daarvan hun
duidelijker vertoonen dan de dagbladpers met haar onregelmatige opeenvolging van
haastig gelezen en ras vergeten berichten en correspondenties uiteraard vermag.
***
Theodore Roosevelt, tegelijk met de herbenoeming van president Mc-Kinley in 1900
tot vice-president van de Unie gekozen, volgde dezen na zijn gewelddadigen dood
in 1901 krachtens het voorschrift der Constitutie op. Zoo groot was zijn persoonlijke
populariteit, dat toen hij zich het volgende jaar voor het presidentschap beschikbaar
stelde, zijn candidatuur voor de Republikeinsche Partij de eenig mogelijke bleek,
hoe weinig zijn tegen de trusts en spoorwegmaatschappijen gekant program den
vertegenwoordigers der ‘vested interests’, die in deze Partij de overhand plegen te
hebben, ook aanstond. In zooverre kan Roosevelt met recht zeggen, dat hij zijn
verheffing niet aan de republikeinsche oligarchie te danken heeft gehad.
In de vier jaren van zijn presidentschap heeft Roosevelt inderdaad enkele pogingen
gedaan om de nagenoeg onbeperkte macht der groote corporaties eenigermate aan
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banden te leggen. Er is in de beide Huizen van het Congres een verwoede strijd
gevoerd, waarin hij de zegepraal niet behaald heeft. De wetgeving die ik van het
Congres heb weten te verkrijgen, schreef hij, heb ik verkregen door een openbare
meening (over de trusts) in het leven te roepen, waartegen de ‘oude garde’ zich
verzette zoolang als zij daartoe bij machte was. De tijd van zijn ambtsvervulling is
te kort geweest, zegt hij zelf, en hij meent dat thans voor hem het uur geslagen is om
den strijd te hervatten.
Overeenkomstig de traditie heeft Roosevelt zich in 1908 niet voor de derde maal
beschikbaar gesteld. Het was zijn vriend, zijn vertrouwde medestrijder, in zekeren
zin zijn creatuur, die, ten warmste door hem aanbevolen, den nieuwen koers in het
presidentschap der Unie zou voortzetten. Ook Taft's verkiezing beteekende dus
allerminst een succes voor de oligarchie. Maar, terwijl de ex-President in Afrika
leeuwen ging schieten en zijn wereldreis besloot met een triomftocht door oud-Europa,
waar de deuren der vorstelijke paleizen, der ministerieele kabinetten en der
hoogst-geleerde academies zich bij zijn nadering als vanzelf ontsloten, deed zijn
opvolger zich niet kennen als een voortzetter van den door hem aangevangen strijd,
maar veeleer als een hersteller van de door hem toegebrachte wonden. Zeker is, dat
Taft, bij het naderen van 1912, bleek de door de oligarchie en de republikeinsche
bosses bovenal gewenschte candidaat voor het nieuwe presidentschap geworden te
zijn.
Dus begon Roosevelt in den aanvang van dit jaar zijn strijd om een herkiezing
met een veldtocht tegen zijn vroegeren vriend. Hij deed het als de echte ‘rough rider’,
die hij van ouds geweest is. En de heer Taft sloeg terug, dat de stukken eraf vlogen.
Van de zelfbeheersching, die de Oude Wereld, reeds om de waardigheid van het
ambt, van maatschappelijk zoo hoog geplaatste mannen vraagt, viel in dit tweegevecht
niets te bespeuren. Het leek een ‘partij’ tusschen twee zwaargespierde, vetglimmende,
halfnaakte, ongehandschoende boksers. Het was quite American en viel daarom wel
in den smaak van het Amerikaansche publiek.
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Taft verzuimde niet uit de oude plunje van zijn geduchten tegenstander eenige
plechtige verklaringen op te diepen, dat deze zich nimmer ten derden male voor het
presidentschap beschikbaar stellen zou. Dat riekte naar schending van belofte uit
eigenbaat. Maar Roosevelt antwoordde dat voor den wensch van the American people
alles moest zwichten.... Had hij niet het zijne gedaan om zich zelven door een
wereldreis te doen vergeten! Maar het was niet gelukt en hier was hij, gereed om de
plaats van den vriend in te nemen, die ontrouw geworden was aan zijn taak.
De persoonlijke strijd is in de laatste weken hoe langer hoe meer vergiftigd. In
den Senaat heeft een der twee leden voor Pennsylvania een correspondentie openbaar
gemaakt, die zich thans in handen van den gele-pers-despoot Hearst bevindt en
waaruit blijkt dat voor Roosevelt's presidents-verkiezing van 1904 ontzaglijke sommen
zijn gestort door de trusts en de spoorwegen, die hij in zijn platform zoo dapper
bevocht. De scheldpartij, door Roosevelt ter weerlegging van deze zware aanklacht
ten top gevoerd, is tegenover de met gestolen brieven, onderschepte telegrammen
en afgeluisterde telefoongesprekken gestaafde beschuldigingen, niet overtuigend...
Ik moet trouwens, helaas, aan de waarheid daarvan gelooven na kennisneming van
de rede (afgedrukt in het mij door vriendelijke hand toegezonden officieele verslag1)
die de Amerikaan Franklin Pierce in 1908 op het Internationale Vrijhandels-Congres
te Londen hield. Daarin staan met de namen der gevers (groote maatschappijen) en
der ontvangers (hoofdbestuurders van de republikeinsche campagne), de bedragen
der stortingen (honderdduizenden dollars) vermeld, die in 1904 voor de verkiezing
van Roosevelt tot President werden aanvaard en gebruikt. Wat nog sterker is: ‘in
diezelfde campagne - schrijft Pierce - ontbood president Roosevelt (in zijn ambt dus)
den heer E.H. Harriman, die sterk betrokken is bij spoorweg- en industrieele belangen
van ons

1) Report of the proceedings of the International Free Trade Congress, London, August 1908.
- Uitgave van de Cobden Club.
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land, naar Washington en legde hem de behoefte aan meerdere fondsen bloot van
het republikeinsche presidentieele verkiezings-comité om te besteden in den staat
New-York. De heer Harriman keerde, op het verzoek van den President, naar
New-York terug en bracht de som van $ 260.000 bijeen. Dit gansche bedrag, benevens
andere groote sommen, werd in dat jaar gebruikt voor corruptie op groote schaal
onder de kiezers van den staat New-York’1).
Van de twee groote partijen, die elkaar het bestuur van het gemeenebest betwisten,
hield ditmaal de Republikeinsche het eerst haar ‘nationale conventie’: in Juni, te
Chicago. Hier, in den boezem der Partij zelve, zou, zoo meende men, het gevecht
tusschen den President en den oud-President om de candidatuur voor 1913 worden
beslist.
Vier maanden lang had het bestuur van de Vereenigde Staten feitelijk stilgestaan,
wijl heel het hoogere en lagere administratieve personeel, in Washington zoowel als
in de meeste der 45 Staten zich bezig hield met op alle mogelijke wijzen de
afvaardiging naar de Conventie te bevorderen van delegates vóór Taft. Anderzijds
hadden Roosevelt en zijn aanhangers al wat Amerikaansch reclame-talent vermag
uit te denken met de uiterste inspanning van geestelijke en lichamelijke kracht in
dienst gesteld van Teddy's Marathon-loop. In geweldige spanning werd de uitslag
van de Conventie tegemoet gezien; niemand kon dien met eenige zekerheid
voorspellen.
De ‘nationale conventies’ - eigenlijk moest men spreken van de partij-conventies,
want er worden even zoovele ‘nationale’ conventies gehouden als er partijen

1) De maatschappijen geneeren zich niet; zij zijn royaal, geven rechts en links, op hoop van
zegen - in geval de verkiezingskansen onzeker zijn, aan de kassen van beide partijen tegelijk
(!), dit vooral met het oog om voor zichzelve gunstige wijzigingen van het Tarief van
invoerrechten te verkrijgen of ongunstige te weren. Ja zij storten (zooals de president der
Suiker-raffinadeurs-trust Havemeyer voor een Senaats-commissie van onderzoek getuigde)
in verschillende staten bijdragen in de kassen van verschillende partijen, en wel steeds in die
van de zekere of vermoedelijke meerderheid, ‘because that is the party which controls the
vocal matters’.
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zijn - worden als volgt samengesteld. In elken staat der Unie vaardigen de
partijgenooten een aantal mannen af, dubbel zoo groot als het getal zetels waarop
hun staat recht heeft in het Congres. Dat wil vooreerst dit zeggen: de partijdag van
elken staat (State Convention) benoemt vier delegates at large, d.i. het dubbele van
het aantal senatoren (twee), hetwelk iederen staat toekomt. De overige delegates
worden meestal door de kiezers der partij in de kiesdistricten voor het Huis van
Afgevaardigden benoemd: hun aantal is tweemaal zoo groot als dat van de leden die
de staat naar dat Huis afvaardigt en hetwelk afhangt van het bevolkingscijfer. Het
stemmenaantal dat elke staat ter Conventie uitbrengt is dus zeer ongelijk: New-York
b.v. 2 × (2 + 43) = 90, Montana of Delaware 2 × (2 + 1) = 6.
Het geheele aantal gedelegeerden dat aldus ter nationale partij-conventie opkomt,
is ruim duizend; daarnevens worden tegelijkertijd evenveel plaatsvervangers benoemd,
die alle plegen op te komen, ten einde aan de beraadslagingen deel te nemen en zoo
noodig hun plaatsvervangende taak onmiddellijk te vervullen. Bovendien maakt het
optrekken van een talrijke deputatie door de stad en in de zaal, met muziek voorop,
vlaggen en reclameborden boven de hoofden uitdragend en gelijkstemmig zekeren
krijgskreet herhalend voor den ‘jolly good fellow’ hunner keuze, op het publiek
zekeren indruk en is daarom als verkiezingsmiddel evenmin te versmaden als...
zoovele andere, minder onschuldig1).
Deze tweeduizend menschen vergaderen in een gebouw, meestal bijzonderlijk
voor deze gelegenheid opgetrokken, zooals dit jaar weder te Baltimore is geschied.
Er is een ruimte van geweldige afmetingen noodig, omdat de zittingen

1) Ziehier als een staaltje uit vele het geestrijke liedje, waarmede de delegaties die Mc-Kinley's
candidatuur bevorderden, in 1896 door de straten trokken naar het Conventie-gebouw:
He 's a runner. He 's a winner.
Wahoo, waugh! Wahoo, waugh!
Bill Mc Kinley! Bill Mc Kinley!
Wahoo, waugh! Wahoo, waugh!

Onze Eeuw. Jaargang 12

43
publiek zijn. Er worden niet minder dan tien- à vijftienduizend kaarten voor
uitgegeven; men verzekert dat sommige heeren gedelegeerden met den verkoop
daarvan hun reiskosten ruimschoots goedmaken.
De Conventie wordt met een gebed van een geestelijke geopend, waarna de
chairman, voorzitter van het comité dat ter Conventie van vier jaar geleden gekozen
is en thans door een ander vervangen zal worden, een toespraak houdt. Om de sprekers
verstaanbaar te maken wordt tegenwoordig veelal een ‘megaphoon’ gebruikt; in elk
geval bezigt men dit instrument om de stemmingen en verklaringen der delegaties
tot in de uiterste hoeken der zaal bekend te maken. Overigens is het aantal eigenlijke
redevoeringen ter Conventie niet groot; haar hoofdtaak bestaat, na het onderzoek der
geloofsbrieven en het formeele goedkeuren van een ‘program’, in het houden van
een eindeloos aantal stemmingen, afgewisseld door verklaringen, dramatische
wendingen, taktische bewegingen en zetten der ‘leiders’ (wire-pullers,
touwtjestrekkers is een betere naam!) en voorts in juichen, schreeuwen, gillen, toeteren
op daartoe expresselijk medegebrachte muziekinstrumenten, in het houden van
ommegangen, het uitvoeren van gymnastische passen en het gelijktijdig per delegatie
zwaaien van armen, hoeden of vlaggen, alsmede in alle, zelfs de meest onzinnige
uitingen, waartoe een tot den hoogsten graad opgewonden publiek na dagen achtereen
in een snikheete ruimte te zijn samengepakt, door den eersten den besten
overprikkelden of reclamezuchtigen aanwezige te brengen is.
De woeste en onwaardige tooneelen waartoe de nationale conventies aanleiding
geven, werden in de dagbladen van de laatste maanden herhaaldelijk beschreven; er
is dus geen reden daarbij stil te staan. Slechts moge ik even herinneren aan de dame
in het wit die op een der laatste dagen van de Conventie te Chicago opsprong en
losbarstte in lofkreten op een der candidaten (laat het Roosevelt geweest zijn), welk
optreden het sein was tot een storing der stemmingen die uren lang aanhield en
waarbij ver-
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scheidene personen, met wie de dame zelve, de zaal werden rondgedragen onder
oorverdoovend lawaai, omhelzing en vuistgevecht. Ik vermeld dit curiositeitshalve,
omdat ik in een onzer Nederlandsche democratische weekbladen aan deze dame een
artikel gewijd vond, dat van bewondering en geestdrift voor haar spontaan
uitbarstenden public spirit en vrouwelijk talent voor massa-beheersching overvloeide.
Begrijpt de lezer het stille genot, dat ik gesmaakt heb toen ik óók die ‘dame in het
wit’ van de zoo juist gesloten Conventie terugvond in Ostrogorski's negen jaren
geleden verschenen boek? Wilt even mee genieten1):
‘Vervolgens staat op een der galerijen een jonge vrouw, geheel in 't wit gekleed,
op, roept uit volle borst den naam van een aspirant uit, grijpt twee vlaggetjes en draait
ze met haar bloote armen als molenwieken razend snel in 't rond. Haar kreten en
gebaren trekken de aandacht der naburige groepen, dan van andere groepen, eindelijk
van de geheele zaal en de 15000 aanwezigen, voorstanders zoowel als tegenstanders
van den aspirant, juichen zijn jeugdige bewonderaarster toe met onmenschelijke
geluiden, die vele minuten lang aanhouden. De gedelegeerden van den staat waarin
de aspirant geboren is, komen de dappere juffrouw zoeken en onder hun geleide, een
zware banier versierd met het portret van den aspirant in de hand, doorkruist zij in
triomf de zaal te midden van een waanzinnige menigte; men sleept haar over het
staketsel dat de zitplaatsen der gedelegeerden scheidt van die van het publiek en
noodigt haar uit te midden van de gedelegeerden plaats te nemen. Allen, gedelegeerden
en publiek, loeien zoo hard zij kunnen, zij zijn in-gelukkig zich aan een nieuwen
aanval van hysterie te kunnen overgeven. Het meest verwonderd is de heldin van dit
voorval hetwelk zij geheel onbewust heeft veroorzaakt: zij heeft slechts aan een
inwendige stem gehoorzaamd, gelijk Jeanne d'Arc; misschien ook heeft zij een vage
herinnering behouden aan de dame met de witte parasol

1) Ostrogorski. La Démocratie et l'Organisation des partis politiques. II blz. 251.
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die de geestdrift van een vorige conventie heeft ontketend.’
Men ziet het - reeds in 1903 riep de even bewonderenswaardige als spontane ‘dame
in het wit’ vage herinneringen aan een voorgangster wakker. Haar weder-verschijning
in den zomer van 1912 duidt aan dat zij een vast nummer op het program der
conventies wordt, een ‘conventioneel’ tooneel-requisiet.
Het noemen van den naam van elken candidaat is het sein tot een uitbarsting van
kabaal onder zijn aanhangers; in nog sterkere mate herhaalt zich dit wanneer de
stemmingen begonnen zijn en deze of gene candidaat een merkbaar voordeel behaalt.
Toen er ter Democratische Conventie van Baltimore van dezen zomer twintig minuten
lang gejuicht was bij het stellen van de candidatuur van Underwood, zeide een der
aanwezige deskundigen die zijn kalmte niet had verloren: Dit is niet genoeg; hij zal
het niet worden. En inderdaad duurde het daarop volgende lawijd voor Champ Clark
65 minuten. Maar dit record werd weder geslagen door Woodrow Wilson, die 75
minuten geschreeuw in ontvangst te nemen had. Als zoo iets aanvangt, ziet men
aanwezigen hun horloge uit den zak halen om, als een spoorwegreiziger bij het
binnenstoomen van een tunnel of een time-keeper bij een bokspartij, nauwkeurig den
duur te constateeren. Tegen de 75 minuten brullens voor Wilson heeft, zooals de
uitkomst bewees, geen andere candidatuur op gekund.
Men begrijpt van welke soort de welsprekendheid is, die in zulke vergaderingen
ten beste wordt gegeven. Het zijn redevoeringen, niet ‘op kothurnen’, maar op stelten.
Een megaphoon op een Eiffel-toren. De mythologie, het Oude Testament, de
Romeinsche geschiedenis, Napoleon, bewijzen onschatbare diensten. Het is in den
regel van geen belang hoegenaamd wat er gezegd wordt, een groote mond is eerste,
veelal eenige vereischte. Stump oratory heet de hier gebruikte soort van
welsprekendheid (stump - boomstronk, waarop voorheen volksredenaars in afgelegen
districten der Unie plaats namen om de menigte toe te spreken).
Gestemd wordt er zoo lang tot er een meerderheid is,
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steeds bij nieuwe vrije stemming. De Democratische Partij verlangt in haar conventies
een meerderheid van twee derden der stemmen voor haar definitieven candidaat;
deze eisch veroorzaakt niet geringe vertraging, al wordt hij dan ook min of meer
verzacht door den, voor mijn individualisme onoverkomelijken, regel dat de delegaties
stemmen as a unit, d.w.z. dat voor den candidaat die in een delegatie de meerderheid
van stemmen heeft verkregen, alle stemmen der delegatie worden meegeteld. Op de
laatste Conventie te Baltimore heeft men dezen unit rule eenigszins getemperd
toegepast, naar gelang den gedelegeerden al dan niet een bindend mandaat was
meegegeven; maar dit heeft tot willekeurige beslissingen geleid en tot klachten
waaruit de pers opmaakt dat zoowel de two third majority als de unit rule haar tijd
gehad heeft. Dat is echter vroeger ook al gezegd, maar de regel is tot nu toe gebleven.
‘Elle est devenue une part du patrimoine Démocrate’, zegt Ostrogorski1).
Het systeem der vrije stemmingen leidt tot een eindeloos stemmen, wanneer er
althans geen candidaat is die reeds bij voorbaat als de algemeen gewenschte man
beschouwd wordt, zooals Cleveland in 1888, Mc Kinley in 1896, Roosevelt in 1904
en Taft in 1908. Ook thans werd te Chicago Taft bij eerste stemming candidaat
gesteld, maar dit geschiedde eerst toen de Roosevelt-mannen zich, na eenige naar
hun beweren vervalschte stemmingen over de geloofsbrieven, aan verdere deelneming
onttrokken hadden. Ter Democratische Conventie te Baltimore behaalde Woodrow
Wilson pas bij 46ste stemming de daar vereischte twee derden en kon dus eerst toen,
gelijk de gewoonte is, by unanimity als candidaat der Partij geproclameerd worden.
Men mag nog tevreden zijn dat de zonderlinge vertooning niet langer heeft geduurd.
Er zijn nationale conventies geweest, waarin vijftig of meer malen over een candidaat
gestemd werd. Ook gebeurt het wel eens, dat elke delegatie hardnekkig aan haar
candidaat blijft vasthouden, dan ontstaat een dead lock. Dientengevolge is eens (in

1) T.a.p. II 252.

Onze Eeuw. Jaargang 12

47
1897) in een conventie in den staat Iowa 6021 maal gestemd voor een lid van dat
minst illustre van alle Amerikaansche staatsinstellingen, den Senaat.
Na de keuze van den candidaat voor het presidentschap wordt nog in groote haast
(men is bekaf!) voor het vice-presidentschap gezorgd. Tot dit gewichtige ambt, welks
drager meer dan eens, nog in 1901 na den moord op Mc Kinley, plotseling op de
hoogste plaats in de Unie is gesteld, kiest de vergadering, men mag wel zeggen
blindelings, dengene die door de touwtjestrekkers wordt aangewezen.
Dan is het uit. Laat mij de meesterlijke bladzijde vertalen, waarin Ostrogorski zijn
eindindruk van de nationale conventies neerlegde1):
‘Men verzamelt zijn indrukken en men geeft zich rekenschap van de reusachtige
maskerade der volksinstellingen welke men heeft bijgewoond. Een menigte van
hongerigen, van ambtenaren of van baantjesjagers, vermomd als afgevaardigden des
volks, onder het voorwendsel grooten partijraad te houden, heeft zich beziggehouden
met intriges en handgrepen waarvan het voorwerp het hoogste ambt van de grootste
republiek der wereld was, het opvolgerschap van Washington en Jefferson. Met een
ritueelen eerbied voor de vormen tot in de geringste bijzonderheden van de procedure,
hebben zij schijnberaadslagingen gehouden om resoluties af te kondigen, van tevoren
vastgesteld door een handvol touwtjestrekkers in besturen en niet-officieele
kiesvereenigingen; zij hebben als het credo, aan de trouw der partij aanbevolen, een
hoop holle, vage frasen afgekondigd, samengeflanst door eenige deskundigen in het
praten-zonder-iets-te-zeggen en nog overhaaster aangenomen zonder onderzoek en
zonder overtuiging; zich op de borst slaande, hebben zij de vergadering bezworen
sollicitanten te aanvaarden aan wier welslagen zij niet het minste geloof hechtten;
zij hebben in het openbaar gestemd voor candidaten, wier nederlaag zij in

1) T.a.p. II 259.
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stilte beraamden. Van hun geweten gescheiden door baatzuchtige berekeningen en
van hun oordeel beroofd door de onstuimige menigte der toeschouwers die reeds
alleen al wat naar een beraadslaging zou lijken onmogelijk maakte, hebben zij zonder
weerstand den druk der galerij ondergaan. Die galerijen, welke de volksmeening
voorstellen, zijn bezet met een “claque” en een razende menigte, die in gewone
omstandigheden slechts zou zijn samen te stellen uit de verpleegden van alle
gekkenhuizen des lands tegelijk ontsnapt. Hier echter heeft deze bende een groote
politieke functie volbracht, zij heeft “het enthousiasme” verschaft hetwelk het eerste
element van de conventie is, dat er de plaats van beraadslaging inneemt en al haar
bewegingen beheerscht. Voortgebracht op bevel van listige zaakbezorgers, is “het
enthousiasme” den afgevaardigden toegediend als een bedwelmende drank opdat
genen zich des te beter van hun wil zoude kunnen meester maken. Maar in de
dronkenschap hebben zij zich overgegeven aan de meest plotselinge impulsies,
hebben zij zich gestort in de minst te berekenen richtingen en het is het blinde toeval
dat het laatste woord gehad heeft. De naam van den candidaat voor het presidentschap
van de Republiek is uit de stemmingen der conventie te voorschijn gekomen als een
nummer uit de loterij. En op alle getrouwen der partij, van den Atlantischen tot den
Stillen Oceaan, rust thans de plicht, op straffe van afvalligheid, om op het
voortbrengsel van deze loterij te stemmen. En niettemin, wanneer men zijn gedachte
naar het verleden wendt, af van het schouwspel waarvan men zoo even getuige was,
en wanneer men de rij der presidenten voor zijn geest laat voorbijgaan, dan bevindt
men dat, mogen al niet allen groote mannen zijn geweest - het scheelt veel! - allen
toch eerbiedwaardige mannen geweest zijn en kan men zich niet weerhouden het
Amerikaansche gezegde te herhalen: Er is een god voor dronkaards, kleine kinderen
en de Vereenigde Staten!’
Op het lot, uit de Republikeinsche loterij te Chicago
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voortgekomen, staat de naam van Taft; op dat van de Democratische te Baltimore
die van Woodrow Wilson.
Wat werkte, behalve dan het toeval, mede tot die uitkomst?
Te Chicago werd een hardnekkige en verbitterde strijd gestreden tusschen de twee
vrienden van voorheen, den tegenwoordigen President en diens voorganger. Roosevelt,
the hottest headed man who has ever undertaken the guidance of a great Republic,
toonde zich hier in zijn volle kracht van vechtersbaas en populariteitsjager. Zijn
treinreis naar de Conventie-stad was een zorgvuldig georganiseerde, schoon niet
geheel geslaagde reclametocht: op de stations, klein of groot, waar zijn trein stopte,
was voor publiek gezorgd en stonden de reporters te wachten. En hij vervulde zijn
spellbinders-werk (zoo noemt men de uit wagons redevoerende rondreizende agenten
in politiek) met zulk een verterenden ijver, dat men zegt dat sindsdien zijn toch al
niet aantrekkelijke lach zich tot een louteren tandengrijns verstard heeft1).
Hij bestuurde zelf, van zijn hotel te Chicago uit, de bewegingen zijner getrouwen,
hield tot laat in den nacht comité-generaal met hun hoofdlieden, beraadslaagde over
de zetten van den volgenden dag. Maar aan de zijde van Taft stond het vier jaar
geleden tegelijk met dezen gekozen bestuur der machtige Republikeinsche organisatie,
heel de ‘Machine’ met de keurbende der republikeinsche bosses en de reusachtige
hulpmiddelen, door de dragers der vested interests (de trusts en de groote
ondernemingen, de belanghebbenden bij het Tarief) verschaft.
De verkiezing van Root tot chairman van de Conventie en van de Partij voor de
volgende vier jaar, was de eerste slag die Roosevelt werd toegebracht. Zij geschiedde
met de hulp van 72 door Roosevelt's aanhangers betwiste stemmen, toegelaten na
een onderzoek van en een beslissing over de geloofsbrieven, waartoe de betwisten
zelf

1) Zijn gelaat moet dan nu schrikkelijk zijn om aan te zien. Reeds in 1910, toen ik hem ten
huize van den Amerikaanschen gezant in Den Haag ontmoette, leek het mij een en al.... gebit.
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krachtens besluit van het Taft-gezinde Conventie-bestuur deelnamen. Dit samentreffen
herhaalde zich bij de beslissing over de toelating van twee Californische
gedelegeerden, wier mandaat betwist werd; ook hieraan namen andere betwisten,
die van een Taft-mandaat voorzien waren, deel.
Roosevelt zelf heeft in een reeks van redevoeringen en artikelen in het uitmuntend
geredigeerde weekblad The Outlook Taft's ‘meerderheid’ geanalyseerd, tot er niets
van overbleef. Hij komt ten slotte, geloof ik, tot het resultaat dat er onder de ruim
duizend gedelegeerden nog geen honderd eigenlijke Taftianen zijn geweest. Dit is
natuurlijk een cijfergoochelarij, maar niet te ontkennen valt dat zijn ontleding van
de stemmencijfers, waarmee de Californische Taft-delegates werden toegelaten (542
tegen 529) sprekend genoeg is. Roosevelt berekent dat bij die stemming 408 stemmen
te zijnen gunste werden uitgebracht uit staten waar de Republikeinsche Partij in de
meerderheid is tegen 270 stemmen ten gunste van Taft; terwijl diens meerderheid
werd verkregen door de ruim 260 stemmen uit Democratische staten tegenover ruim
100 op Roosevelt. Hieruit leidt hij af, niet ten onrechte naar mij voorkomt, dat de
westelijke staten, waarin de Republikeinsche Partij vasten voet heeft, aan hem boven
Taft de voorkeur geven, dat dit ook in de oostelijke het geval is, hoewel daar de
macht der Machine het geweldigst is, en dat Taft's meerderheid kunstmatig is
verkregen door het bewerken van de Zuidelijke staten, waar de Democratische Partij
van oudsher de meerderheid bezit en in November, wanneer het op het benoemen
der presidentskiezers aankomt, slechts een gering percentage van republikeinsche
kiezers het de moeite waard zal achten ter stembus te gaan.
Bovendien beschuldigt Roosevelt zijn concurrent en de te diens behoeve werkende
Machine ronduit van bedrog zoowel bij het benoemen van delegates in de state
primaries als bij het onderzoek hunner geloofsbrieven in de Conventie gepleegd.
Thou shalt not steal - het gebod, door Roosevelt sinds de afscheiding te Chicago als
verkiezingsleus gebruikt en prijkend aan het hoofd of op den omslag van
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verscheidene zijner geschriften, slaat dan ook niet, zooals men meenen zou, op Taft's
politiek of op de trusts, maar op den te Chicago volgens hem gepleegden stemmenroof.
‘Thou shalt not steal neither in politics nor in business’, luidt de leus uitvoeriger en
minder pakkend dan op het eerste gehoor.
Het schijnt wel waar te zijn dat er te Chicago ten nadeele van Roosevelt ergerlijk
geknoeid is. De meerderheid der gedelegeerden, en een niet zeer groote, werd - zoo
schrijft een der reporters van The Outlook in de ‘staff correspondence’ uit de
verkiezingskwartieren - geheel beheerscht door een kleine groep op het podium. Die
oligarchie manoeuvreerde op alle mogelijke wijzen tegen Roosevelt; Taft kon haar
in het geheel niet schelen, maar Teddy moest geweerd worden. En er was reden voor,
want diens program en diens geheele verkiezingsactie is tegen de overheersching
van de Republikeinsche Partij door de ‘Machine’ en tegen de bosses gericht. Dat is,
ondanks al zijn hinderlijk lawaai en zijn onwaardig schelden, het mooie van
Roosevelt's strijd. En men moge dan een glimlach niet kunnen bedwingen, wanneer
men de aan hem verknochte organen plechtig hoort verzekeren, dat ‘Mr. Roosevelt
was not fighting for himself’, toch valt de waarheid niet te ontkennen van de bewering
in diezelfde organen dat ‘the struggle in the Republican Convention of 1912 concerns
fundamental questions of self-government and civil order’ en dat Roosevelt in dien
strijd de kampioen (sans peur, non sans reproche) is van het goede beginsel tégen
bevoorrechting en bederf.
Den 21sten Juni trokken de Roosevelt-mannen zich definitief uit de Conventie terug
en verlieten de Partij. Zulk een scheuring, in het partijen-jargon a bolt genoemd, is
wel meer voorgekomen, b.v. nog in 1896 ter Democratische Conventie naar aanleiding
van Bryan's devies Free silver. Er vormde zich toen, onder leiding van zedelijk hoog
staande mannen, een Democratische gouden-standaardfractie, die een eigen candidaat
voor het presidentschap stelde, maar in de verkiezingscampagne weinig kracht
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ontwikkelde, zoodat zelfs van haar aanhangers de meesten maar eindigden met hun
stem op den politieken tegenstander, den republikein Mc Kinley uit te brengen. ‘Third
parties’, zooals er verscheidene geweest zijn en nog bestaan (Greenbackers, Populists,
Prohibitionists - ‘Mugwumps’ worden ze genoemd met een algemeenen naam) zijn
in Amerika niet populair; zij verstoren de regularity van het partijwezen, zonder
welke de gemiddelde Amerikaan zich verbeeldt dat het staatsbestuur niet goed werken
kan. Deze gezindheid verhoogt dus de kansen van Roosevelt niet en vermoedelijk
komt, gelijk in 1896, ook nu the bolt in de eene partij voornamelijk aan den candidaat
van de andere ten goede. Daarentegen legt nu, anders dan in 1896, de persoon van
den ‘derden’ candidaat een zeer groot gewicht in de schaal. Roosevelt's populariteit
is een factor van niet te berekenen beteekenis en wat ons in zijn optreden en manieren
afkeer inboezemt, werkt daarginds allicht ten zijnen gunste. En de leus, die senator
Henry Allan van Kansas in zijn speech bij de vorming der nieuwe Progressieve Partij
liet klinken, is pakkend genoeg: Shall the politicians or the people nominate (the
President)?
Het schisma - dat, geloof ik, ook ditmaal niet blijvend zal zijn en slechts als een
dier heilzame, spasmodische betoogingen is te beschouwen, waardoor een deel van
het Amerikaansche volk bijwijlen zijn wrevel over de onredelijkheid van het bestaande
partijwezen en de heerschappij der partij-machine aan den dag dringt - had verder
een normaal verloop. Den 6den Augustus kwam te Chicago een Progressieve Conventie
bijeen, waar Roosevelt een program (platform) ontwikkelde en vervolgens onder
fanatische geestdrift als candidaat der nieuwe partij werd uitgeroepen.
Over dat program, in vergelijking met de beide andere, straks nog iets. Het wordt
thans tijd na te gaan wat er ter Democratische Conventie te Baltimore in Juli gebeurde.
Chicago was a battle, Baltimore has been a game - schrijft
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een der ‘staf’-correspondenten, die de beide conventies bijwoonde.
Een spel met de uiterste taktische bekwaamheid van beide zijden en niet zonder
dramatische effecten gespeeld en - dit is een van Roosevelt's kansen! - ten slotte
gewonnen men weet niet recht door wien.
Ook hier ging het gevecht tusschen de Machine, verbonden met de vested interests,
en degenen die de Partij uit haar ijzeren greep wilden losmaken. Murphy, het
oppermachtig hoofd van Tammany Hall van New-York, die onuitroeibare gifplant,
tezamen met Sullivan uit Illinois en Taggart uit Indiana vormden daar wel de meest
typische trits van political bosses, die in de Unie is bijeen te brengen. Een staatkundige
camorra, die in het verborgen werkt, stookt, omkoopt, bedriegt en steelt, die de
politiek beoefent zooals de valsche munter of de beroeps-inbreker zijn bedrijf, het
bederf van het Amerikaansche openbare leven, een macht in de maatschappij van
huiveringwekkende beteekenis. Van laag opgekomen, dikwijls uit de heffe des volks,
van alle inwendige beschaving verstoken, gewetenloos zaakwaarnemer, dankt de
boss zijn loopbaan, die hem macht, geld en een senaatszetel bezorgt, aan één
overheerschende hoedanigheid, hem en al zijn gelijken gemeen: de kunst om met
menschen te manoeuvreeren.
‘De organiseerende geest, de blik van den strateeg en den tacticus die uitgestrekte
vlakten omvat en de gebeurlijkheden voorziet, zijn - schrijft Ostrogorski in zijn
hoofdstuk over “Les Politiciens et la Machine”1) - bij den boss slechts de aanvulling
en de verruiming van die allereerste eigenschap. Met een uiteraard beperkten voorraad,
te verdeelen onder begeerigen zonder tal, volbrengt hij het wonder van de
vermenigvuldiging der brooden, precies toewijzende en voorsnijdende de aan elk uit
te deelen portie. Dezen biedt hij het gedegen voedsel van baantjes, geld en stillen
invloed aan, genen het vooze vleesch van beloften. Hij speelt op behoeften en lusten,
op lichtgeloovigheid en

1) T.a.p. II, 377.
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ijdelheid, als aan het schaakbord. Hij is tot het spelen van dit spel voortreffelijk
toegerust door de eigenschappen van zijn geest: fijn berekenend, koud, onvatbaar
om toe te geven aan den drang van het oogenblik, maar zeer bekwaam tot het nemen
van plotselinge en gewaagde besluiten om aan een moeilijken toestand het hoofd te
bieden. Onder dezen gemeenschappelijken geest, die de soort kenmerkt, verschillen
de persoonlijke temperamenten: men heeft den brutalen, groven, afbijtenden boss;
den beminnelijken, zelfs verleidelijken of “magnetischen” boss; den boss, van
persoonlijke aantrekkingskracht verstoken, maar lief en gemakkelijk van manieren,
een easy boss, zelfs een zalvenden als een geestelijke, zoozeer dat iemand die hem
niet kent de mystificatie niet zou bespeuren wanneer men hem voorstelde als Reverend
X.Y.Z. Maar de beminnelijkheid gaat nooit in openhartigheid over; de boss is van
nature terughoudend, in zich zelf gekeerd; hij heeft geen vertrouwelingen; hetgeen
verstandig is, daar hij dan althans zeker kan zijn niet verraden te worden.
Tenauwernood bekent hij zich zelven zijn voornemens en plannen, hij wentelt ze om
in zijn hoofd en houdt er in zijn geheugen de groote lijnen van vast, die hij zal
terugvinden en ontwikkelen onder den schok der omstandigheden.’
Van dit afstootelijke genus, dat zijn naam helaas aan ons gemoedelijk Hollandsche
‘baas’ ontleent, waren ter Conventie te Baltimore drie eerste-klas-exemplaren
aanwezig. Tegenover hen stond voorop en naar 't aanvankelijk leek, alleen, Bryan,
de volksredenaar en antikapitalist, de freesilver-man, Mc Kinley's tegencandidaat
voor het presidentschap in 1896, man van grooten persoonlijken invloed in zijn partij
sindsdien gebleven. Hij was juist van de Republikeinsche Conventie te Chicago
terruggekomen, welke hij - aardig toch! - als verslaggever had bijgewoond in dienst
van een blad.
Tusschen Bryan en de bosses ging het spel, waarvan de kostelijke hoofdtrekken
de moeite van het verhaal waard zijn.
De bosses begonnen met het behalen van een succes
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door de verkiezing van Parker tot chairman van de Conventie. Dit deed bij Bryan
het voornemen rijpen om, het mocht kosten wat het wilde, door een stemming een
uitspraak van de vergadering uit te lokken welke onbetwistbaar zou doen blijken, of
zij al dan niet geneigd was zich aan de macht der politicians te onderwerpen. Iets
dergelijks dus als Roosevelt en zijn vrienden in de Republikeinsche Conventie
beoogden, maar met dit verschil, dat het Bryan niet om zijn eigen candidatuur voor
het presidentschap te doen was, terwijl in de geheele actie van de Roosevelt-partij
diens verheffing tot het hoogste ambt op den voorgrond was gesteld.
Bryan is sinds lang niet meer de aanvoerder van zijn Partij en evenmin van een
fractie daarvan. Zijn invloed is persoonlijk, maar enorm, zooals ook thans weder zou
blijken.
Zoodra hij het bij de chairman-verkiezing door Tammany c.s. behaalde voordeel
bespeurde, stelde hij zijn zwaarste geschut in werking en bracht de vergadering in
hevige opschudding door de indiening van een motie waarin Pierpont Morgan, Ryan
en Belmont met name werden aangewezen als de vertegenwoordigers der
geldbelangen aan wie de Partij zich weigerde te onderwerpen en verklaard werd dat
niemand die zich jegens deze heeren in eenige mate in staat van afhankelijkheid
bevond, candidaat der Partij zou kunnen zijn of verder van de Conventie deel zou
kunnen uitmaken1).
Dit was een rechtstreeksche aanval op de ‘Machine’ en de vergadering begreep
het onmiddellijk. Maar.... de bosses ook. Na een heftige discussie - er was reden
voor, want een der trustmagnaten, Ryan, was zelf gezeten onder

1) ‘We hereby declare ourselves opposed to the nomination of any candidate for the Presidency
who is the representative of, or under an obligation to, J. Pierpont Morgan, Thomas F. Ryan,
August Belmont or any other member of the privilege hunting and favour seeking class; be
it further:
Resolved, that we demand the withdrawal from this convention of any delegate or delegates
constituting or representing the above-named interests.’
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de gedelegeerden voor Virginia - liet Bryan den staart van zijn motie vallen, doch
handhaafde het lichaam. De stemming begon, in alphabetische volgorde der staten.
De gedelegeerden van de door de Machine beheerschte staten stemden tegen, de min
of meer onafhankelijken vóór tot, eensklaps, toen de beurt aan New-York was,
Murphy in eigen persoon ninety votes aye! vóór Bryan's motie uitbracht. Aan het
voorstel was door deze listigen zet de waarde van een criterium ontnomen; het werd,
daar de na New-York stemmende staten allen het voorbeeld van Murphy volgden,
met overweldigende meerderheid aangenomen.
De boss had zich hier wederom den man zonder scrupules en zonder beginselen
getoond die hij zijn moet; den man ‘zeer bekwaam tot het nemen van plotselinge en
gewaagde besluiten om aan een moeilijken toestand het hoofd te bieden’. Hij had
zijn volgelingen onmiddellijk de taktische zwenking laten maken, die door de
beweging der tegenstanders geboden werd. Bryan's toeleg was verijdeld; Tammany's
‘eer’ gered door het openlijke medewerken aan de fiere verklaring dat de Partij allen
invloed der plutokratie op zich zelve en haar candidaten afwees.
Men begon te stemmen over de candidatuur. Bryan's man was Champ Clark, de
Speaker van het Huis van Afgevaardigden, wien men algemeen de beste kansen gaf
en die als een van de bosses onafhankelijk persoon bekend stond. Toen deze laatsten
echter, nadat eenige stemmingen gehouden waren, begonnen te begrijpen dat de door
hen gestelde candidaten geen kans hadden, trachtte Murphy zijn bij Bryan's motie
toegepaste manoeuvre te herhalen en verklaarde hij voor de tiende stemming met de
heele New-Yorksche delegatie op Champ Clark over te gaan. Ook hier bleek weer,
dat het den bosses louter te doen is om de macht en dat zij zich zelfs in geval van
nood tijdelijk met den schijn van de macht weten tevreden te stellen. Nu Bryan het
op hun val gemunt had, moest en zou de Democratische candidaat, wie het ook ware,
met
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hun medewerking en dus voor het oog van het publiek onder hun invloed worden
aangewezen.
De zwenking van Tammany bracht Champ Clark's cijfer op enkele stemmen boven
de gewone meerderheid. Hiermede scheen zijn candidatuur (⅔ der stemmen zijn
vereischt) verzekerd, want in de primaries had hij een overgroote meerderheid
behaald.
Doch opnieuw verraste Bryan de Conventie. Bij de 14de stemming opstaande
verklaarde hij dat, hoewel van een mandaat om op Champ Clark te stemmen voorzien,
hij zich genoopt zag dezen los te laten, nu die candidaat, door Murphy's overgang,
de candidaat van Tammany was geworden. Van nu af aan was Woodrow Wilson
zijn man en wie tegen Tammany was, behoorde dezen te stemmen.
Stemming volgde na stemming en het scheen alsof de bosses Bryan de baas zouden
zijn. Slechts weinig toch stegen Wilson's cijfers na de geruchtmakende verklaring,
uitgebracht op een oogenblik, toen Clark reeds boven de helft was terwijl Wilson's
cijfer nog niet ⅓ had gehaald. In de bladen las men reeds dat Bryan den slag verloren
had; opnieuw was gebleken dat deze wel een uitnemend strateeg was, maar niet,
gelijk de bosses, over een terstond gehoorzamenden troep beschikte.
Dit was waar, maar toch bleek zijn invloed, ofschoon dan wat langzamer werkend,
grooter. Want toen men over de dertigste stemming heen was gekomen, had Wilson
Clark ingehaald.
Bij de 43ste ging boss Sullivan van Illinois met zijn bende op hem over en bracht
hem boven de helft; juist gelijk boss Murphy bij de 10de stemming Champ Clark
over de helft gebracht had. Bij de 44ste was hij nog honderd beneden het vereischte
⅔, bij de 45ste gingen de andere bosses op hem over en bij de 46ste had Woodrow
Wilson met 990 van de 1086 stemmen overwonnen.
Een zegepraal voor Bryan? Ja en neen. Een nederlaag voor de Machine? Ja en
toch niet volkomen.
Woodrow Wilson heeft als gouverneur van New Jersey, een taaien strijd tegen de
politieke oligarchie gevoerd,
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welke in dien staat groote macht uitoefende. Tegen haar in is hij door de primaries
candidaat gesteld en geen oogenblik is, gedurende de Conventie, zijn verzet tegen
haar verslapt. ‘To Tammany - zoo lees ik in een der neutrale verslagen van The
Outlook - Governor Wilson c.s. has shown throughout the Convention an
uncompromising and unyielding hostility’. Hij zou dus de beste
anti-Tammanycandidaat zijn dien de Democratische Partij zich wenschen kon, indien
het haar gelukt ware zijn candidatuur zonder medewerking van Tammany te
proclameeren.
Dit echter hebben Sullivan en Murphy door ten slotte op het door hen geschikt
geoordeelde moment ook op dezen verklaarden vijand over te gaan, verijdeld. Men
meene niet dat de verachtelijkheid van deze zelfvernedering aan dien overgang alle
beteekenis in de oogen van het publiek zal ontnemen. Men denkt daarover anders in
Amerika dan hier. Wat Murphy in Baltimore deed was political business; het is zijn
vak en hij beoefent het met meesterschap, de ‘d-d sharp fellow’, die hij is.
Daarbij komt dat ook Champ Clark een verklaard en beproefd tegenstander van
Tammany was en niettemin bleek, gelijk men zag, de enkele overgang van Murphy
c.s. na de tiende stemming naar zijn zijde, voldoende om Bryan te bewegen hem,
zijn eigen candidaat, terstond los te laten. Het was natuurlijk onmogelijk dit na de
43ste stemming te herhalen; trouwens Wilson's candidatuur was na tientallen
stemmingen feitelijk op de bosses veroverd. Maar zij hebben hem ten slotte helpen
candideeren en zij zullen in de komende campagne zijn candidatuur tegen die van
Taft en van Roosevelt met alle hun ten dienste staande middelen ten gunste van de
Democratische Partij en van hun positie in die Partij bevorderen. Daarvan gaat niets
af.
Reeds heeft Roosevelt van deze omstandigheid een handig gebruik gemaakt. Op
de vraag: Why not vote for Woodrow Wilson? antwoordt hij in The Outlook van 20
Juli, na een lofrede op den persoon van zijn Democratischen tegen-candidaat, dat
behalve het partijbeginsel ook de wijze waarop Wilson's candidatuur tot stand kwam
het
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verleenen van steun daaraan verbiedt aan die Republikeinen die aan de heerschappij
der Machine in de politiek een eind willen maken. Er is geen enkel teeken te bespeuren
dat Murphy, Sullivan en Taggart ‘loose their hold of the Democratic Party’...
Ik heb nu nog een en ander te zeggen over de programs, the platforms, waarop de
drie tegenstanders candidaat gesteld zijn en waarmede de kiezers die de met een
bindend, hoewel anti-constitutioneel, mandaat belaste presidentskiezers aanwijzen,
van nu af aan tot November zullen worden bewerkt.
Ja, dat is een wonderlijk geval met die platforms. Wat erin staat komt er eigenlijk
niet veel op aan. Men hoore eerst maar weer Ostrogorski1):
‘Het platform, dat geacht wordt te zijn de geloofsbelijdenis van de partij en haar
program van actie, moest, zou men zeggen, het voornaamste deel van het werk der
Conventie zijn; in werkelijkheid is het slechts een farce, de voornaamste farce van
alle handelingen van dit groote partij-parlement. Het platform bevat een lange lijst
van beweringen bijna de omni re scibili et quibusdam aliis in de politiek, waarop
ieder kan vinden wat hem lijkt, maar waarvan niets eenige verplichting oplegt volgens
de gedachte van de makers van dit proza noch van de geheele Conventie. Het is een
van conventie tot conventie herziene en vermeerderde catalogus’...
En - hoe vreemd het moge klinken - de programs der tegen-candidaten vertoonen
onderling betrekkelijk weinig verschil. Taft's platform wordt, op enkele punten na,
door de Roosevelt-pers gunstig beoordeeld; slechts voegen zij erbij dat hij het in de
toekomst evenmin zal uitvoeren als hij het in het verleden heeft gedaan en dat zal
wel waar zijn, al zou men, iets minder stellig, van Roosevelt hetzelfde kunnen
beweren. Ik acht het althans opmerkelijk dat een orgaan als het weekblad The Nation,
dat reeds sinds bijna

1) T.a.p. II 243.
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een halve eeuw een moedigen strijd tegen plutokratie en favoritisme gevoerd heeft
en in de staatkunde van den dag bijna alle maatregelen voorstaat, die Roosevelt in
zijn speeches aanprijst (arbeidersbescherming, centralisatie van wetgevend en
regeeringsgezag, maatregelen om ‘den wil des volks’ tot zijn recht te doen komen,
referendum, vrouwenkiesrecht, volksverkiezingen voor de presidentscandidatuur presidential state-primaries - op één dag overal in de Unie) zoo weinig vertrouwen
in de nieuwe ‘derde partij’ en haar hoofdman aan den dag legt. Zijn eenige kans, zoo
schrijft het (6 Juli), ligt in een samensmelting tot een tijdelijk verbond van alle
krachten van maatschappelijke ontevredenheid door haar te overtuigen dat hij de
Messias is.
Taft heeft in een rede waarmee hij de candidatuur aanvaardde, nu nog eens gezegd
dat hij van volks-initiatief en referendum niet wil weten en dat hij Roosevelt's plannen
betreffende de rechtspraak afkeurt. Die plannen houden in: het verleenen van de
bevoegdheid om rechters af te zetten (recall of judges) wat mij een buitengewoon
gevaarlijke proefneming schijnt in een staat, door de politiek van het laagste gehalte
zoozeer beheerscht als Amerika. ‘De Amerikaansche constitutie - schrijft Ostrogorski1)
- heeft de fundamenteele rechten van den mensch en den burger voor verdrukking
behoed door ze onder de bescherming der souvereine rechtspraak te stellen, die niet
alleen de daden van het bestuur, maar zelfs de wetten als ongrondwettig kan casseeren;
en de rechtspraak, als geheel, is nog niet onder de macht der bosses.’ Gaat men
daaraan raken of stelt Roosevelt zich voor dat het gerust kan geschieden, omdat het
onder zijn bewind met het systeem der bosses voorgoed gedaan zal zijn? Van
‘unbounded selfconfidence’ sprak het genoemde weekblad.
Men kan zeggen dat Taft's program meer conservatief getint is: het spreekt
uitdrukkelijk van de handhaving van het gezag en de onschendbaarheid der
gerechtshoven,

1) T.a.p. II blz. 387.
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zoowel van de Unie als van de afzonderlijke staten; hij kondigt niet, gelijk Roosevelt,
nieuwe maatregelen tegen de trusts aan, maar spreekt alleen van ‘controlling the
trusts by law-suits’. Omtrent de tariefquaestie is hij het met Roosevelt vrijwel eens:
het Amerikaansche volk, zoo verklaren beiden, is voor beschermende tarieven. Hij
spreekt verder, als tegenbod tegenover Roosevelt's gecentraliseerde
arbeiders-wetgeving, van ‘several mining and hygienic laws’.
Zooals men ziet, geven de platforms geen zekerheid omtrent hetgeen van de
candidaten te verwachten is en valt er nauwelijks in te vinden wat hen scheidt.
Is dan althans met behulp van het Democratische Program de scheidingslijn
tusschen Wilson en zijn tegencandidaten te vinden? Geenszins.
In The Outlook van 13 Juli lees ik aan het slot van de lange lijst desiderata welke
dat program behelst, de voor een outsider verbijsterende opmerking: ‘Taft's platform
onderscheidt zich zoowel wat den algemeenen toon als de speciale beginselen betreft
van het Democratische slechts in weinige bijzonderheden’ (sic). Men ziet het, om
zich een beeld te vormen van hetgeen de om het presidentschap strijdende partijen
onderscheidt, is bestudeering van de partij-programs niet noodig!
Roosevelt deed wel nog in een zijner jongste artikelen - terloops - een poging om
de principieele scheidingslijn tusschen Republikeinen en Democraten te markeeren.
De methode, schreef hij, door de Democratische Partij voorgestaan om groote
nationale vraagstukken op te lossen is de methode van individualisme, decentralisatie
en behoud van de rechten der afzonderlijke staten. Daartegenover heeten dan de
Republikeinen te staan als voorstanders van krachtig ingrijpen van het centrale gezag,
versterking der staatseenheid, ‘unitarissen’ tegen ‘federalisten’.
Maar zoo komt men er toch ook niet achter. Het antagonisme aangaande de rechten
der staten trekt thans evenmin meer de grens tusschen de twee groote partijen als het
vraagstuk der slavernij. Ook het Tarief niet. Het is waar, de Republikeinen zijn
volbloed protectionisten; de
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Democratische Partij streeft, zoo heet het, naar een fiscaal tarief (for revenue only)
en heeft dus een tariefherziening op haar program staan, die belangrijke verlagingen
inhoudt. Maar zoolang de Amerikaansche Constitutie en haar uitlegging door het
Hooggerechtshof geen stelsel van directe belasting over de geheele Unie toelaat,
hetwelk eenigermate in de stijgende behoeften der algemeene schatkist kan voorzien,
zal de opbrengst van het tarief toch ook onder democratisch bewind
noodzakelijkerwijze altijd zóó enorm moeten zijn, dat tariff for revenue only op
vrijhandel nog bijzonder weinig zou gelijken. Bovendien loopen - om van de
rechtstreeksche kasbelangen der beide partijen en van niet weinigen harer leiders
nog te zwijgen - de belangen van partijgenooten in industrieele streken en in
landbouwende staten, in het Oosten, het Zuiden en het Westen, bij alle tarief-politiek
zoo sterk uiteen, dat een krachtige actie van een der bestaande partijen tegen het
protectionisme bijkans een onmogelijkheid is: zoo vaak dan ook de vrijhandels-idee
eenigszins veld won, leidde zij tot vorming van afzonderlijke groepen of tot
afscheiding. De waarheid van de uitspraak is dus te beamen, dat het verschil tusschen
de rechtzinnige Republikeinsche en Democratische tariefpolitiek ‘though substantial,
is not really vital’.
Wij spreken en peinzen hier te lande wel eens over ‘rationeele partijgroepeering’.
Nergens is, niet slechts de groepeering, maar de samenstelling der partijen zoo
irrationeel als in Amerika. Er is gezegd dat van de beide groote partijen daarginds
‘chacun ne puisait la conscience de luimême que dans l'existence de l'autre’. Nog
pas schreef The Nation over de Democratische Partij, die zij brandmerkt als as bad
innerly as the Republican: ‘There is very little else than party loyalty to hold together
the white Southern aristocracy, Tammany and the democrats of the West’.
Wat komt er, bij zulke verhoudingen, voor het staatsbestuur de inhoud der
verkiezingsprograms op aan, waarmee de propagandisten den boer opgaan? Wat zijn
die geschriften anders dan strooibiljetten om stemmen te winnen? ‘The really urgent
issues of American Government have no

Onze Eeuw. Jaargang 12

63
relations to the principles, the traditions or the social composition of the two great
parties.’ En sterker dan ergens ter wereld komt in het Amerikaansche partijwezen
uit ‘de ongerijmdheid van het geloof, dat het geluk van het land afhankelijk is van
de overmacht van deze of gene partij’1).
Nogmaals, de geheele beteekenis van Roosevelt's optreden, dat aan den strijd om het
presidentschap ditmaal een eigen karakter heeft gegeven, ligt in zijn kloek, onstuimig
maar volhardend, zij het dan niet onzelfzuchtig, verzet tegen de Machine en de bosses.
Den geloofsbrief van de nieuwe Partij vindt men in den aanhef van haar platform:

1) Aan het slot van zijn boek over het partijwezen in Amerika heeft Ostrogorski (evenals in
zijn eerste deel over Engeland) in een hoofdstuk van 60 bladzijden ‘de balans’ opgemaakt.
Ik ken geen lectuur die beter inzicht geeft in het nationale karakter van het moderne Amerika
en een aannemelijker en begrijpelijker antwoord op de verwarrende vraag, hoe het mogelijk
is dat een volk met zoo groote geestes- en gemoeds-eigenschappen als het Amerikaansche
een politiek bederf liet voortwoekeren en blijft dulden als daar heerscht.
Leerzaam zijn ook de beschouwingen over het Amerikaansche volkskarakter en de
heerschende economische ideeën in de Vereenigde Staten van Prof. J. Laurence Laughlin,
hoogleeraar in de staathuishoudkunde aan de Universiteit te Chicago, vroeger industrieel.
Hij was een der zgn. ‘Austausch-professoren’ die in 1906 aan de Berlijnsche Universiteit
voordrachten hielden en heeft deze uitgegeven in Teubner's verzameling ‘Aus Natur und
Geisteswelt’ (1907-127tes Bändchen) onder den titel: Aus dem Amerikanischen
Wirtschaftsleben. Daarin vindt men zeer interessante hoofdstukken o.a. over het
trust-probleem, het spoorweg-vraagstuk, de bankenquaestie in de Vereenigde Staten, waarbij
ook nadrukkelijk de voordeelen, uit maatschappelijk oogpunt, van deze kapitalistische
formaties worden in het licht gesteld.
Van beschouwingen over onze eigen politieke zeden in vergelijking met de Amerikaansche
en over de ontwikkeling van onze politieke partijen onder den invloed van de democratie,
heb ik mij in dit ‘overzicht’ opzettelijk onthouden. Men denke echter maar eens goed na over
aard en vorm der politieke programs, de verhouding van de beginselen der partijen tot haar
programs van actie, de dubbele moraal voor het openbare en voor het private leven, den
invloed dien politieke propagandisten oefenen - en men zal vanzelf menig vergelijkingspunt
aantreffen. Moge onze naderende verkiezingscampagne van 1913 hun aantal niet vergrooten!
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‘To the people of the United States without regard to past political differences, who
through repeated betrayals realize that to-day the power of the crooked political
bosses and of the privileged classes behind them is so strong in the two old party
organisations that no helpful movement in the real interests of our country can come
out of either’....
De beweging, door hem in het leven geroepen, is een van die worstelingen van
het Amerikaansche volk om zich aan de politieke corruptie te ontwringen, als in de
laatste halve eeuw herhaaldelijk het traditioneele partijwezen en de regularity der
verkiezingen zijn komen verstoren. Als zoodanig is zij van hoog moreele beteekenis,
maar vertoont zij tevens het toevallige, het ‘spasmodische’ van al dergelijke
worstelingen, welker tijdelijk succes veeleer strekt om de plutocratie en de oligarchie
te waarschuwen dat ook zij zekere grenzen hebben in acht te nemen, dan om het
openbare leven in Amerika aan een radicale zuivering te onderwerpen. Te meer is
dat thans het geval, nu de beweging is op touw gezet en aanvankelijk geheel geleid
door een krachtige figuur als Roosevelt, in wiens persoon de nieuwe Partij gansch
opgaat, van wien haar bestaan afhankelijk is, doch.... wien zelf eertijds bij zijn
verheffing tot de hoogste waardigheid de reuk van het toegestopte goud niet deed
walgen.
Wat wij thans zien gebeuren doet in menig opzicht denken aan de
presidentsverkiezing van 1892. Toen waren de politicians van de Democratische
Partij, in verbond met Tammany, vijandig gezind aan Cleveland's candidatuur, maar
deze had in het land een zoo krachtigen aanhang, dat de Machine zwichtte en den
populairen candidaat aanvaardde. Ook zijn tegenstander Harrison, de republikeinsche
President die herkozen wenschte te worden, had de meeste bosses tegen zich, maar
de gedelegeerden ter Conventie meenden (gelijk later bleek ten onrechte) dat slechts
met hem de Partij kon overwinnen en dreven zijn candidatuur tegen de bosses in
door. In beide partijen won dus toenmaals de openbare meening het van de Machine.
Dat is, kan men reeds zeggen, ook thans in de beide
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partijen geschied. Want de moreele geweldpleging in de Conventie van Chicago en
de daarop gevolgde bolt van Roosevelt en de zijnen beteekent de gewisse nederlaag
van Taft. En te Baltimore werd de zedelijk en wetenschappelijk hoog staande man,
Woodrow Wilson, oud-president van Princeton College, candidaat gesteld, die de
algemeene reputatie genoot de heerschappij der bosses in een van de meest beruchte
staten van de Unie te hebben vernietigd.
Indien niet alle teekenen bedriegen - en ook dát is mogelijk in het land der
onbegrensde mogelijkheden - dan zal het succes ook ditmaal, gelijk in 1892, zijn
voor de Democratische Partij. De persoon van Woodrow Wilson neemt Roosevelt
den wind uit de zeilen. Met dezen als tegencandidaat valt het moeilijk zich als Redder
der natie aan te bieden1).
Zijn verdienste blijft het, de ramen van het vunzige hol weer eens te hebben
opengestooten, waarin Amerika de politieke nering drijft. Hij heeft ‘zeer oude
waarheden in pakkenden vorm ten gehoore gebracht’, zooals een Fransche
Académicien het uitdrukte na zijn rede in de Parijsche Sorbonne te hebben
bijgewoond. Of, verkiest men den schamperen vorm waarin een politieke tegenstander
zich uitliet: Hij heeft weder eens met gelukkig gevolg gebruik gemaakt van ‘his
genius for sounding moral platitudes and for dramatic tactics.’

1) Sedert ik dit schreef, bevatte de Nieuwe Courant een reeks artikelen van den Zweedschen
journalist Thor Norberg, juist teruggekeerd van een langdurig verblijf in de Unie, een groot
vereerder van Roosevelt. Hij acht diens verkiezing zeker en gaat daarin accoord met hetgeen
de Times-correspondent te Washington laatstelijk schreef over de ernstige kans van ‘a renewal
of confidence’ in Roosevelt. Echter blijf ik bij mijn verwachting, in den zin van de
aanteekening die de Times-redactie bij het schrijven van haar correspondent maakt:
‘Nevertheless - the statement is in no sense an attempt to prophesy - Dr. Wilson stïll remains
the general favourite’.
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De schilderkunst van oud-Florence
Door Just Havelaar.
Wie voor het eerst te Florence komt en in de groote kunst-verzamelingen en kerken
die machtige geestesuitingen bewondert van een volk, dat eens een kultuurleven
ontwikkelde, in aangesloten kracht alleen met de Klassieken vergelijkbaar, hem zal
wel dìt allereerst treffen: dat de kunst er zoo ruim en zoo klaar is, zoo waarlijk
spiritueel! Het oude Italië vormt nog een levende macht in het geestes-bestaan van
Europa. Men voelt zich daar als in een hoogere sfeer gebracht die toch geheel de
ònze is!
Alle schakeeringen en excepties wegdenkend kan men zeggen, dat wij drie vormen
van beeldende kunst hebben gekend, die ook drie levens-wijzen aangeven: de
Italiaansche, de Hollandsche en de Grieksche. En alleen met de laatste, met de
Grieksche, toont de hier besprokene nog eenige overeenkomst.
Laat het nu waar zijn, dat door de Antieken een hooger volledigheid bereikt is,
dan door de Italianen, toch geloof ik dat Florence ons dieper en directer moet treffen,
dan de blanke vormen-veredeling van Athene. Ook wij zullen den idealen levens-stijl,
de zuiverheid van aanschouwing blijven bewonderen der Grieken - geen menschen-
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geslacht dat ooit koel zal staan tegenover deze kunst der koelheid zelf - maar voor
de Oude Italianen voelen wij meer liefde! De Venus van Milo leeft voor ons voort
als een wezen der eeuwigheid, als een waarachtige schepping, zoo onaantastbaar
schoon is zij: in haar heeft de mensch zich voor altijd een voorbeeld gevormd; maar
Michel Angelo's somber in zich zelf verzonken ‘Nacht’ - ook al is het beeld misschien
niet in die mate volkomen - ontroert ons toch machtiger; wij voelen duidelijk dat er
meer geestelijke grootheid aan is. De Griek steeg boven de wereldsche smarten uit
en gaf van de schepping een als gezuiverd oer-beeld. Dat is zijn grootheid. Maar
grooter nog dunkt 't mij óók die smart, die aardsche eeuwigheid van smarten en
onbevrediging te aanvaarden als een zelfstandige macht. Tegenover de groote
waarachtigheid der Christelijke kunst staat daar de Grieksche als een illusie. En hoe
nobel het ook is een illusie te eeren, toch dunkt 't mij grooter de illusie te hebben
overwonnen. De Grieksche kunst, juist om haar abstract karakter, bleef er een van
den vorm, van het lichaam; de Italiaansche kon er een worden van den geest.
Wij willen echter nog niet te zeer generaliseeren. Wij zouden het niet kunnen.
Want een kunst die de perfectie als een zorg van later tijd opvat, zal zich in eindelooze
wijzigingen toonen naar den aard van den individueelen kunstenaar; dat niet alleen:
ook zal ze zich als geheel sterk en snel vervormen. En dit geldt voor de Italiaansche
in 't bizonder, die ontstond in den laatsten tijd der strenge, kerkelijke leerstelligheid,
die voortleefde onder de groote geestes-omwenteling der Italiaansche Renaissance
- deze ‘Hervorming’ van het Zuiden -, om eindelijk na te bloeien tot in een tijdperk
van totale godsdienstlóósheid als dat der hertooglijke Medici's tegen 't einde der 16e
eeuw is geweest. De drie eeuwen der kunst-traditie overziende, bespeurt men een
groei ván het geestelijke náár het materieele, van het inhoudsvolle naar het uiterlijke,
naar het ‘schilderachtig effect’. Ja, onder de schilders en beeldhouwers van het
quattrocento, zijn er al genoeg wier ware belangstelling niets met hun feitelijk
onderwerp meer
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te maken heeft; zooals de prachtige Gozzoli, die in matelooze fresco-reeksen, welke
de Bijbelsche geschiedenis in beeld heeten te brengen, eigenlijk het
heidensch-vroolijke leven om hem heen illustreert; of die, om den tocht der drie
koningen te schilderen, een schitterende voorstelling geeft van een jacht-feest onder
de Medici's. En vooral denk ik aan Ghirlandajo, in wien bijna al de bestrevingen
zijner tijdgenooten tot expressie komen. Geen die zoo groot kon teekenen, zoo breed
kon samenstellen, zulke rijke kleur-verhoudingen vond als hij... Wat een onbegrensde
begaafdheid! Maar nu zie men van zijn beroemdste werk, de fresco's van Santa Maria
Novella, het beroemdste gedeelte: de ‘geboorte van Maria’: een paleisachtige zaal,
een prachtig praal-bed, een stoet edel uitziende Florentijnsche dames die, levens-groot
op den voorgrond, heel zelfbewust de wijdsche kraam-zaal binnen ruischen, maar
die dan ook veel meer onder den indruk zijn van haar eigen statie dan van het
pas-geboren kindje of van de uitverkoren Moeder, die ze voorgeven te komen zien...
Geen kleinste onderdeel in heel het werk waaruit ernstig de bedoeling blijkt het
onderwerp zelf te willen uitbeelden! En hoe velen, in de daarop volgende eeuw, die
juist dat uiterlijk pompeuze hebben overgenomen! Het werd een eeredienst van den
vorm, een pralen met pracht, een verrukt uitbeelden van mooie, jonge vrouwen in
kostbare en kleurrijke gewaden. Ik spreek niet van genieën als da Vinci en Michel
Angelo - voor wie louter-uiterlijkheid natuurlijk niet bestond, die het sensueele
verhieven tot geest en het geestelijke gaven in de volkomen vormen der materie.
Maar ik spreek van een Bartolommeo, den pathetischen monnik uit Savonarola's
kring, een Sodoma, Leonardo's grootste volgeling, een Andrea del Sarto die met zijn
weidsche concepties en ‘grootheid van stijl’ toch ook de eerste ‘akademicus’ moet
heeten; van een Titiaan zelfs, dien verheerlijker van het vrouwelijk naakt, van de
vrouw die zich droomend uitstrekt op haar divan in het grandioos behagen harer
eigen smettelooze schoonheid... De Italiaansche Renaissance was gratievol heidensch;
heel
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Florence schijnt het te zijn... En toch, ik zeg het hardop, is de kunst van Titiaan al te
voorvoelen in de fresco's van Dante's vriend Giotto! Het onderscheid tusschen de
oude en latere kunst in Italië dunkt mij niet zóó groot als men het pleegt te zien; en
ik raad iedereen aan het zoo klein mógelijk te zien. Genieten wij Ghirlandajo's enorme
fresco als een prachtig voorbeeld van mondaine intérieur-schildering: wat een ‘entrée
de chambre’ maken die Florentijnsche dames! en wat hebben ze niet een waardigheid
van houding en expressie! Om waarlijk een voorstelling te zien van ‘Maria's geboorte’,
ga ik naar de Franciscaner kerk Santa Croce en bewonder daar het zoo eenvoudige
werk van Giotto's leerling Gaddi; maar Ghirlandajo gaf zooiets als een ‘Ontvangdag
ten huize van Lorenzo Magnifico’! En ik voel ze tenslotte beiden, den wereldschen
Ghirlandajo en den zuiver katholieken Gaddi, van één zelfde, groot en nobel ras!
Om een ruim begrip te krijgen der Italiaansche kunst, kan men niet beter doen,
dan haar even te vergelijken met haar tegenstelling: de Hollandsche der 17e eeuw.
Bij òns, het zich verdiepen in de fijnste nuances van licht en kleur, het bespieden
van grijze en gouden licht-schijnsels in de duisternis; kleine figuurtjes anecdotisch
saamgevoegd in een schemerachtig intérieur; stille landschap-hoekjes onder nevelige,
grijze lucht; bij ons alles wat intiem is en ‘schilderachtig’. - Maar in Italië het klare,
breede en zuiver-belijnde! - Bij ons het kleine paneel-stuk, als een vertroeteld
weeldeding aan den wand der burger-woning; in Italië het fresco, de muurschildering,
in een kerk of regeeringsgebouw of wereldsch paleis. Bij ons het consciëntieuze
portret en de aardige zede-schildering en het stilleven; in Italië de allegorie, de
religieuze kunst, het representatief historie-stuk. Want heel de Italiaansche kunst is
als haar natuur: monumentaal van karakter. Zelfs kleine talenten, die zich bij ons
bescheiden aan kleine onderwerpen wijdden, werden in Italië gedwongen zoo hoog
mogelijk te streven. En wel sterk en geestvol moet deze beschaving geweest zijn,
dat toch zoo weinig
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kunstenaars de onmacht toonen van te hoog gespannen ambities.
De Italiaansche kunst is - eindelijk - vervallen door haar traditie van grootheid
zelf: de gevoelens wankelden, waar de wilskracht nog helder wist wat ‘ideaal’ was:
in plaats van dramatisch werd men hoogdravend en in plaats van religieus
sentimenteel. Maar van heel het quattrocento zou ik geen enkel artiest kunnen noemen
die zich geestelijk zwak toont, geen die zich aanstelt of huichelt. De een is belangrijker
dan de ander, maar ruim en zuiver zijn ze op eenige manier toch allen!
Ik heb me straks onvolledig uitgedrukt, toen ik het portret een typisch Hollandsche
uiting noemde. Ook in Italië, ook in de 15e eeuw heeft een merkwaardige portretkunst
gebloeid. Het Italiaansche portret is breed en heel zuiver geteekend, in vlakke, heldere
kleur geschilderd, weidsch gezien. Het geeft weinig détails, niets geen ‘effecten’ van
licht of kleur, en zoo véél mogelijk geest en karakter. Het heeft niet de trouwe
observatie van een Mierevelt of Holbein; maar het is het gekristalliseerd resultaat
eener analyse. Het is niet meer een copie en nog lang niet een fantasie, maar het geeft
het wezenlijke heel levend, heel scherp en heel sober. De voorhoofden denken, de
oogen tintelen van intelligentie; de handen zijn bewegelijk en vol karakter; het wijde
landschap, er achter, stralend helder. Deze schilders vonden heel de wereld mooi en
boeiend, maar niets zoo bewonderenswaard als een menschen-gelaat, en van dat
gelaat niets zoo belangrijk als de expressie. Er is iets van intellectueel gevoel in dit
werk der vroege Renaissance, datzelfde dat ook de oude Grieksche kunst zoo
verheldert; maar de Italianen zagen de wereld veel individueeler en hartstochtelijker
dan de Grieken. De antieke ideeën-wereld heeft hun verstand en hun gemoed verfijnd
en veredeld, niet veranderd.
Men maakt zich, geloof ik, van de Italiaansche Renaissance gewoonlijk een
verkeerde voorstelling. Het was niet een plotselinge fantasie, een ‘denkbeeld’, vallend
als een meteoor in de duistere barbaren-wereld: terug naar de
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Grieken! Maar die terugkeer moest hier verlangd worden: ze was nergens mogelijk
dan juist hier. Waarom? Omdat men er nooit geheel barbaar was gewéést! De antieke
traditie is altijd in de hoofden dezer menschen blijven voortleven. Wij staan versteld
over de vindingrijke doortastendheid van een man als Brunelleschi om op eens een
stijl te ‘scheppen’ van zoo duidelijke volkomenheid, dat hij er geheele kerken zuiver
in op te bouwen wist. Vond hij dien stijl in Rome, onder de puinhoopen van het
Forum? Zoek liever in Florence zelf, waar ergens tusschen oude huizen weggestopt,
nog het armoedig, 9e eeuwsch basiliekje te zien is (S.S. Apostoli) dat precies de
rustige arkadenbouw toont, door antieke zuilen gesteund, van Brunelleschi's
architectuur! Nadat de beeldhouwkunst vele eeuwen lang geheel vergeten was, heeft
de middeleeuwsche Nic. Pisano de reliefs voor het preekgestoelte te Pisa opeens zóó
opvallend in Griekschen stijl ontworpen, dat ze ons verbazend knap en verbazend
kil toeschijnen (de ziel zelf der Antieken ontbreekt natuurlijk). Een Maria ziet ge er,
onbewogen starend over haar aangebeden Gods-kindje heen, schoon en koel als een
Godin van den Olympus!
In het Noorden heeft de menschheid zich langzaam ontwikkeld uit een geestlooze
ruwheid; maar in Italië had men zich uit heel iets ergers dan ruwheid te bevrijden:
uit de verstarring, de verstarring van een anti-nationale cultuur, van het
verfijnd-barbaarsche, grandioos-traditioneele Bysantium. Het geweldige
Constantinopel, met zijn vreugdeloozen, tyrannischen en pompeusen levens-stijl,
drukte ook hier elke vrije geestes-uiting neer. Het was groot, Bysantium, maar groot
zonder wijsheid, zonder genietend zelf-bewustzijn, zonder nuance. Het was als een
doode Schim der Grieksche cultuur: alle geestelijkheid en liefde was weg, alleen iets
ontzaglijk ceremonieels bleef somber dreigen. Soms, in een katholieke kerk, onder
het galmend gepsalmodij en ritueel bewegen der priesters, in die weidsche schemering,
bij 't flonkeren van goud en purper en het opwolken van den benevelenden wierook,
doorstriemt ons de plotselinge zekerheid dat dit alles dood
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is en dom, verstompend, een afgodisch fanatisme, met den levensvollen eenvoud
van 't Christendom in onverzoenlijken strijd... Maar het is dan tegen dien zelfden
Bysantijnschen geest dat we in opstand komen, zooals die na duizend, na 1½ duizend
jaren nog droomend voortbestaat. Het waarlijk Christelijk Katholicisme voelt men
in de levende figuur van Franciscus van Assisi, in de blijdschap van Angelico's kunst,
in de poëzie der Maria-vereering en der Gothische Kathedralen.
Wij willen ons nu meer systematisch met ons eigenlijk onderwerp bezig houden en
ik noodig u uit tot een vluchtig bezoek aan de ‘Uffizi’, het rijkste museum van
Florence. De verzameling telt tusschen 3 en 4 duizend nummers; beginnen wij
voorloopig met nr. 1... Het bedoelde werk hangt in een dood-loopend gang-hoekje
en moet dus gezocht worden, temeer omdat het onaanzienlijk is en weinig
aantrekkelijk.
Een Madonna in Grieksch-Bysantijnschen stijl uit de 10e eeuw. Bekend zijn u de
mozaïeken van dit tijdperk, zooals men die nog aan de gewelven vindt van zeer oude
kerken: groote, stijve figuren in rood en blauw tegen gouden achtergrond: statige
ornamentaties, prachtige voorbeelden van een kunst die onbezield bleef. (Om te
begrijpen hoe verfijnd van smaak de Bysantijnsche artiesten waren, zie men hun
email-werk of hun gouden, ingelegde sieraden, of een bas-relief schilderij als het
altaar-stuk in een vergeten kerkje te Florence - S. Maria Maggiore - waar de Madonna
een Indische Boeddha gelijk is!) Het kleine werkje der Uffizi dunkt me voor ons
doel interessanter, juist omdat het klein is, een schilder-stukje, klein en met zorg
bewerkt. Ge ziet een madonna die een al flink opgewassen Christus-kind bizonder
onhandig en liefdeloos op schoot houdt. Beide staren recht voor zich uit, de wijdte
in; twee engelen staan ter weerszij. Nu vind ik zoo'n werkje niet ‘leelijk’; de figuren
zijn veel beter geteekend en hebben veel meer waardigheid dan de oorspronkelijk-
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Italiaansche der 11e of 12e eeuw. De plooien der gewaden zijn sierlijk van lijn en
juist van vorm (maar scherp gegrift als bij een bronzen beeldje); de houdingen formeel
en symmetrisch. De engelen hebben geheel eendere, expresselijk eender gevormde
gezichten, beide gekeerd naar Maria, die recht van voren is gezien en recht voor zich
uitziet, een centrum-in-zich-zelve vormend. - Rondom dit (vierkant) paneeltje loopt
een blauwe band, gelijkmatig in vierkanten verdeeld, waarvan elk beschilderd werd
met de buste van een heilige. Die heiligen zijn volstrekt niet stumperig gedaan; ze
zien er zelfs deftig uit; maar déze bizonderheid kenmerkt ze, dat de volkomen
expressielooze rust hunner gezichten een intellectueel, een denkend karakter is
gegeven door hun te hooge voorhoofden met systematische lijnen te doorploegen:
vanaf de wenkbrauwen, boven den neus, twee schuins opgaande en een half
cirkelvormige boog in het midden. Denk u daarbij den baard en de gezichts-plooien
met enkele weloverwogen schrappen aangeduid en ge zult misschien een voorstelling
hebben van deze schilderkunst, die zonder observatie en zonder spoor van individueel
karakter, niet anders wil zijn dan een naar vaste tradities gedetermineerde stijl.
Nog eeuwen lang heeft de Bysantijnsche opvatting zich onveranderd gehandhaafd.
Toch, langzamerhand, was een nieuwe geest in werking gekomen: die van het
Italiaansche volk zelf. Maar hoe bezwaarlijk en triest! Men probeerde dramatisch te
schilderen, iets te verhalen, maar dadelijk miste men nu den steun van welke traditie
dan ook; en het resultaat werd zoo'n dwaze karikatuur als alleen een verfijnd
negentiende eeuwer, een Caran d'Ache, het zich verbeelden kan... Men ziet
broodmagere figuurtjes, mal van proportie, bol-oogig, die met een dwaze Oostersche
lijzigheid en pathos elkaar vermoorden, omhelzen, bevechten of aanbidden, al naar
dat te pas komt. Heel de Bysantijnsche statie is hier ten onderste boven gekeerd!
En drie eeuwen lang gaat dat eigenlijk zoo door, zonder groei of winst, geestelijk
noch technisch. Alleen, als leefde men onder het drukkend bewustzijn der eigen
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machteloosheid, worden de voorstellingen steeds naargeestiger. Wie zijn gedachte
niet uit kan drukken, leeft midden in de wereld als een balling. Er zijn Christus-figuren
uit dezen tijd, groote crucifixen vooral, zóó lamentabel triest, dat men niet begrijpt
hoe die voorstellingen ooit werden geduld. Zag men er de schande niet van? of
verbeeldde iedereen zich op deze wijs zijn God?
Eindelijk, in de 2e helft der 13e eeuw, breekt het zonlicht der bevrijding door.
Cimabue schildert zijn ‘Madonna’, het groote altaarstuk dat in feestelijken triomf
door de straten van Florence werd gedragen. Begrijpen wij nog de extase van heel
een stads-bevolking voor dit werk? Op het eerste gezicht lijkt Cimabue wel mooier
geschilderd te hebben dan zijn tijdgenooten, maar voornamelijk door terug te keeren
tot den Bysantijnschen stijl. Juist zoo! want dit dunkt mij zijn beteekenis: dat hij niet
revolutionair was, maar verzoenend. Nog tijdens zijn lever werd het gewelf-mosaïek
van Florence's Battistero voltooid door de inmense Christusfiguur, die over het altaar
heen zweeft: een spookachtig dreigende verschijning, deze magere, bleeke, straf
omlijnde Christus met zijn bezwerend opgeheven hand. De Bysantijnsche kunst
leefde nog en Cimabue voelde er de grootheid van. (In Pisa's Dom heeft hij zelf nog
zulk een mozaïek gemaakt). Maar met zijn altaarstuk heeft hij, binnen in de grenzen
der oude traditie, iets gebracht van dat meer zelfstandige en bewogene der ruwe
volkskunst, zoodat hij déze waardigheid gaf en tegelijk de Oostersche levend maakte.
Maria zit er levensgroot in een ontzaglijken, torenachtig opgebouwden troon. Zij
houdt het kindje op schoot en is omgeven door engelen, die niet rusten op den grond,
noch zweven om haar heen, maar oprijzen, zonder natuurlijkheid, tot hoog boven
haar uit: de decoratieve opvatting van vroeger is hier eenigszins vrij - en dus juist
onnatuurlijk-uitgewerkt. Toch voelen wij dadelijk, ook al begrijpen wij eerst niet
waardoor, dat dit werk in dieper wezen volstrekt niet meer Bysantijnsch is. Deze
madonna, vriendelijk en aandachtig, houdt haar hoofd een
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weinig schuins, haar oogen, haar nog wat Oostersch gevormde oogen, zien ons aan
met een glimlach die zich als weemoedig reflecteert om den kleinen, fijn-gelijnden
mond. Zij is een vrouw, een wezen van gemoed en geestes-gratie. Aan het voorname
stijl-gevoel der oudere beschaving heeft Cimabue een nieuw en grooter element
gevoegd: de expressie! De Florentijnen waren zoo opgetogen, niet uit aesthetische
beweegredenen... maar omdat Cimabue hun religieuze gevoel vorm had gegeven,
omdat ze zich voortaan, wanneer ze tot Maria baden, een wezen voor konden stellen,
levend en beminnelijk.
In de ‘akademie’ te Florence hangt naast een altaarstuk van Cimabue een dergelijk
werk van zijn leerling Giotto. Het is een jeugd-werk en bezit dus nog niet de groote
eigenschappen van 't geen hij later gedaan heeft. Cimabue's Madonna heeft zelfs een
hoogere beminnelijkheid en het Christuskindje werd onoogelijk. Maar de geest van
heel het werk is toch grooter, verder ontwikkeld; de schilderwijze is minder straf, de
gezichten zijn zachter behandeld in frissche, blanke tinten; de kleeren vallen zachter
neer. Maria draagt een wit hemd en daarover een blauw gewaad; en Giotto, in strijd
met alle schoonheids-begrippen van zijn tijd, schildert het ook zoo: hij ziet wit als
wit; hij ziet dat een wollen stof een eigen glans en zachtheid heeft en den plooival
dier stoffen vindt hij mooi. Cimabue had daar niet op gelet en schilderde de plooien
nu eens alle verticaal, dan weer, ongemotiveerd, in de breedte. De troon der madonna
is bij Giotto luchtiger en bescheidener: een mooie, Gothische zetel. Heel de opbouw
van het werk natuurlijker: de engelen, hoewel nog tot in de kleur hunner gewaden
toe symmetrisch, staan rondom den troon op den grond, zoodat men alleen de voorste
ten voeten uit kan zien. - En dan dit nog: bij de Bysantijnen staren de figuren in den
blinde weg; Cimabue maakte ze levend, kijkend; zelfs zijn engelen kijken ons aan.
Maar neen, zegt Giotto, die engelen aanbidden de Maagd en zullen Háár dus aanzien.
En hoe verheerlijkt is hun blik! Waarlijk aanbidden zij! Giotto heeft het levende
element
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der nieuw herboren kunst één gemaakt met den inhoud zelf zijner voorstelling.
‘Ego illè sum per quem pintura revixit’, luidt de aanhef van het hem gewijde
lofdicht in Florence's Dom. Giotto was de eerste die leerde kijken. Hij brak met alle
tradities van ‘schoonheid’ en schilderde een kleur, een houding, een expressie zooals
hij die in het leven zág. En omdat hij de eerste was, zag hij ook meer en beter dan
de anderen. Hij was een blijde natuur, hij was blij om de prachtige wereld die hij
ontdekte. Evenals Franciscus het Katholicisme bevrijd had uit de verstarring der
dogmatiek en in zijn grootschen eenvoud eindelijk weer den Christus voelde als een
heerlijk levenden Geest, als een onuitputtelijke weldadigheid, zoo dat hij ook heel
de natuur goddelijk bezield zag, en evenals Franciscus de praalvolle vormelijkheid
van zijn godsdienst zóó haatte, dat hij met hartstocht zijn leven aan de armoede
wijdde - zoo ook heeft Giotto den goeden eenvoud liefgehad en het leven verheerlijkt
in den grooten, religieuzen zin van zijn tijd.
Giotto's grootheid begrijpt men eerst volkomen door zijn verhalende voorstellingen.
Want het altaar-schilderij was hem, dien zoo levendigen man, veel te ritueel. Het
eerste nu wat in het oog valt, wanneer men een goed, een niet te ijverig gerestaureerd
fresco van Giotto bekijkt, is misschien wel de prachtige, breede manier van schilderen.
Ge ziet groote en groot-gebouwde figuren, in lange gewaden, expressief gebarende
menschen die tot schoone groepen zijn vereenigd. Dadelijk voelt ge dat dit uitmuntend
is! De kleur is rijk en stil, de teekening rustig, met een neiging naar den rondenden
eenvoud; het zijn lijnen en kleuren die samen vatten. Zooals Cézanne een berg
schildert in groote, weloverwogen kleur-vormen, een berg die heel het landschap
beheerscht, en zooals hij dat landschap zelf met de summiere klaarheid aanduidt, die
het goed-begrijpen volgt, zoo ook geeft hier Giotto zijn menschen: monumentaal en
zonder noodelooze toevalligheden. Maar Giotto heeft ons veel meer te zeggen dan
de groote voorganger der ‘modernen’; hij dènkt niet aan zooiets als ‘kunst-formules’,
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de gelukkige! Hij denkt alleen aan bondige duidelijkheid. Hij schilderde, in S. Croce,
de opstanding van Johannes. Het graf ligt open. Veel figuren, levensgroot, verdringen
er zich om heen, bukken voorover, staren de leegte van het graf in, zien elkander
ontsteld in 't gelaat; en de heilige zelf zweeft omhoog... Wel neen: als magisch wordt
hij áángetrokken door de in overweldigende vaart zich naar hem neerstortende
hemellingen! Niet velen zouden ons zulk een voorstelling zoo aangrijpend kunnen
maken. Deze naïeve voorstelling aanvaardt men zonder zweem van moeite, terwijl
we tegenover het sentimenteel-kwijnende der Hemelvaart-tooneelen uit Perugino's
school als sceptische, makkelijk-glimlachende twintigste-eeuwers onbewogen blijven
toezien. - Giotto was groot, hij was verreweg de grootste schilder, architect en
beeldhouwer van zijn tijd, en een evenwichtig en ruim karakter was hij, werkzaam
en vroolijk, - maar nog niets had hij kunnen doen, was zijn kracht niet gesteund
geworden door de geestes-sfeer van zijn tijd. Omdat iedereen toen groote dingen
heel vast geloofde en het wonder natuurlijk vond, daarom alleen kon Giotto zich ook
hier zoo menschelijk uitdrukken. Het zoete of zwoele pathos van later is een teeken
van òngeloof! Een man als Giotto kan er zijn blijde bedaardheid bij bewaren!
De kapel naast die, waar ons van het leven van Johannes verteld wordt, wijdde de
schilder aan Franciscus. Heel boven aan, in den linkerwand, is het tooneel gegeven
van Franciscus' vertrek uit het ouderlijk huis. Ge kent de geschiedenis: Franciscus,
na tot het inzicht gekomen te zijn dat al zijn weelde en feest-vieren slechts een leegte
verborg, begon alles wat hij had aan de armen weg te geven, tot dat zijn vader zich
tegen zooveel milddadigheid begon te verzetten: een jongen die niet eens den kost
verdiende... Maar Franciscus, om zuiver te blijven in zijn wereldsche en goddelijke
verhoudingen, trok al zijn kleeren uit, gaf ze zijn vader terug en verklaarde zijn
hemelsche roeping te moeten gehoorzamen, desnoods tegen de ouderlijke bevelen
in; waarop de bisschop van Assisi hem met zijn mantel
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bedekte als een symbool der kerkelijke bescherming. Giotto dan, laat u, op het eerste
plan, den vader zien, die woedend dreigt, zich razend opwindt, de vuist balt: een
driftige volksman zooals hij daar met moeite door vrouw en kinderen wordt terug
gehouden; tegenover hem staat de jonge Franciscus, met een kalm gebaar en met
een uitdrukking van droefenis op zijn ernstig gezicht de vaderlijke vervloekingen
van zich afwerpend. De bisschop slaat teeder zijn mantel om Franciscus' naakte
gestalte. Deze figuren zijn tegen een simpele architectuur aan gezien: het ouderlijke
huis. En meer ziet ge niet en hebt ge niet noodig te zien. Giotto versmaadt alle
‘bijwerk’, alle schilderachtige figuranten, alle détails, omdat hij ons de hoofdzaken
zoo krachtig kan doen voelen.
Een klein kind leert zonder moeite een vreemde taal heel juist uitspreken omdat
het de taal slechts door haar klanken kent en niet door de geschreven letters, terwijl
wij ons het vreemde woord altijd eenigszins gespeld denken en dan willen uitspreken
naar de regels van onze eigen taal. Giotto's observatie kon dadelijk zoo scherp en
essentieel zijn, juist omdat hij geen voorgangers had die hem leerden hoe te kijken.
In plaats van met spelregels had hij met de directe klanken, d.i. met de natuur zèlf
te doen!
De meeste van Giotto's eerste volgelingen bleven volkomen te goeder trouw. Zelfs
waar ze hun aller meester streng ten voorbeeld namen, hielden zij zich ver van alle
formules en gingen zij van de werkelijkheid uit. Daar is een realistische kant aan hun
werk die veel spiritueeler aandoet dan het idealisme van later. Hun
werkelijkheidsdienst was nooit het einde; het was voor hen het middel, waardoor ze
tot nadenkende menschen en soms tot ware psychologen konden worden. ‘L'art
représentait alors des idées et non des êtres’ zegt Taine, die overtuigd is dat eerst van
Leonardo af de schilderkunst werkelijk plastisch werd. Zou dan een kunstenaar die
alleen met enkele lijnen den vorm karakteriseert daarom niet beeldend zijn? Zij
hadden zich van het dogma bevrijd, deze schilders, ze zagen de werkelijkheid; maar
het groote ideeën-leven van
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hun tijd bezielde ook hen, zoodat die werkelijkheid een hooge, een soms
bovennatuurlijke beteekenis kreeg.
In de akademie te Florence vindt ge een serie alleraardigste paneeltjes van Giotto's
leerling Taddeo Gaddi. De eerste serie stelt gebeurtenissen voor uit Maria's leven,
de tweede uit dat van St. Franciscus. Een der laatste brengt den droom in beeld
waardoor de paus bewogen werd om in Franciscus' zending te gelooven. Ge ziet n.l.
den paus slapende in zijn bed; achter hem een heilige, die met krachtig gebaar naar
links wijst, naar het tafereel van 's pausen droom: de kerk die uiteen splijt en
Franciscus, als een reus er naast, om met een geweldig energieke beweging van arm
en schouder het afbrokkelend stuk weer recht te zetten. Dit boeiend schilder-werkje
is volstrekt niet zoo onbeholpen, maar alleen naïef, gezond en sterk-naïef. De moderne
tourist is echter juist niet naïef. Hij mag kunstzinnig zijn en flink onderlegd, goed
belezen en rijkelijk doorvoed.... alles best, maar naïef is hij niet. Elke tegenstelling
werkt humoristisch. De tourist die voor een dergelijk schilderstukje te staan komt
pleegt te grinniken. Wij willen hem daar niet hard om vallen, maar nog eens verder
kijken: hier ziet ge dan Franciscus die, voor den paus staat om de bevestiging aan te
vragen van zijn Orde. Van dit moment hing het welslagen van zijn levenswerk af.
Een weigering zou een vernield bestaan en een verloren ideaal beteekenen, te meer
omdat voor Franciscus de pauslijke uitspraak met een Gods-oordeel gelijk stond. En
de paus was maar weinig geneigd Franciscus te helpen... Men behandelde den grooten
Enthousiast met een soort sceptisch respect... Een Renaissance-schilder, of een uit
onzen tijd, zou Franciscus hebben voorgesteld als ‘meesleepend redenaar’, vurig
betoogend, breed van gebaren... als iemand die de ‘goddelijke gave der Inspiratie’
bezit. In de 14e eeuw echter bewonderde men dergelijke krachtmiddelen maar matig.
Wie wezenlijk iets gelooft en iets wil, die spreekt duidelijk, die tracht te overtuigen.
Wie iets groots beoogt, vindt ook groote beweegredenen en laat den triomf zijner
zaak niet graag afhangen van 't ‘gelukkige moment’.... Het was
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toen nog in den gezegenden tijd dat een diepzinnig kunstenaar, de fresco-schilder
der ‘Spaansche kapel’ - ik kom straks op hem terug - de Rhetorica als één van wezen
zag met de ‘Waarheid’! Franciscus dan, een krachtig gebouwde figuur met karaktervol
gezicht, staat recht overeind; vast en helder, rustig vooral, is zijn blik gevestigd op
den vóór hem troonenden paus. Alleen met zijn rechterhand heeft hij een instinctief
betoogend gebaartje. Die man, dat voelt men hem aan, die man moet slagen, hij weet
nauwkeurig wat hij wil en hij wil het met geheel zijn hart. De paus luistert aandachtig,
evenals de kardinalen rondom hem luisteren... neen! de kardinalen, die den sprekenden
Franciscus zoo rustig aanzien, zíj luisteren, luisteren alléén; maar de paus luistert en
denkt tegelijk! Zijn blik dwaalt langs Franciscus heen, als van iemand, die wat hij
hoort sterk in zich zelf verwerkt. En wat den eenigen monnik betreft, die Franciscus
begeleidt, hij luistert nauwelijks, zoo vervult hem de bezigheid van 't kijken; geen
trek, geen flauwste wisseling op 's pausen gezicht die hem ontgaan: angstig tracht
hij te raden wat de uitslag zal zijn.
Het hier besprokene is maar een heel gewoon, onaanzienlijk werkje uit de school
van Giotto. Het waarlijk geniale vindt ge bij den meester alleen; maar den geest zult
ge vinden bij allen.
De kwestie is, dat deze kunstenaars zuiver voelen, scherp zien en goed denken.
En zijn dit niet de drie elementen van elke groote kunst? In de latere tijden zou alleen
nog maar een enkele, een héél groot begaafde, zich zoo volkomen inleven in 't geen
hij beeldt. Sodoma schildert een onverbeterlijke naakt-studie en betitelt die dan: den
heiligen Sebastiaan, of zelfs: Christus. Breitner bedoelde met zijn groot doek in 't
Suasso-museum alleen de schoonheid te geven van het naakt en gaf ons zoodoende
heel wat betere kunst te genieten. Want kunst is waarachtigheid.
De breedheid der opvattingen van de vroeg-Italiaansche kunst openbaart in haar
gedachten volle overzichtelijkheid. En weer is het Giotto die ons daar voor het eerst
een groot voorbeeld van heeft gegeven. Zijn sublieme Dom-
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Campanile, is in drie ongeveer gelijke deelen verdeeld, waarvan het bovenste door
een enkel, heel rank omhoog rijzend raam wordt ingenomen, het middelste door twee
kleinere dubbel-ramen, terwijl het basement vensterloos is. De steunende zwaarte
van dit onder-gedeelte wordt luchtig gehouden door sierlijk in het decoratieve plan
gevat beeldhouwwerk: eerst, hoog onder de ramen, groote, los-staande figuren, vier
langs elke zij; dan allegorische statuetjes en eindelijk, een paar meter boven den
grond, telkens zeven bas-reliefs, die waarschijnlijk alle door Giotto zelf gedacht zijn,
meerendeels door hem ontworpen en waarvan enkele nog door hem werden
uitgevoerd. Een gedeelte nu van dit bescheiden beeldhouwwerk behoort tot het
merkwaardigste van wat Florence bezit. Het is van een expressieve kracht en grooten
stijl en fijne gratie, zooals men maar heel zelden vereenigd ziet. Het zou mij te ver
voeren hier nader in te treden. (Over die Campanile alleen zou men wel een boek
vol willen schrijven!) Maar op het oogenblik interesseert ons de conceptie van het
werk vooral. Giotto heeft hier een overzicht willen geven van zooiets als de
‘beschavings-historie’. Hij begint bij 't begin, d.i. bij de schepping van Adam en van
Eva, en hoe zij den grond bewerkten en hoe men leefde in den aartsvaderlijken tijd:
een nomaden-bestaan in tenten, schapen grazen en de herder bewaakt ze, een bestaan
dat we ons voorts opgevroolijkt mogen denken door de eerste, primitieve pogingen
in de muziek-kunst (want zonder een beetje muziek kan een Italiaan zich de wereld
niet voorstellen!) Eindelijk wordt ook het ijzer bewerkt en komt er dus een einde aan
den oertijd. Nu geeft hij voorstellingen van de eerste bevestiging der maatschappij:
een astronoom maakt zijn berekeningen (want van den loop der sterren hangt ons lot
af, zei men); een vestingmuur wordt gebouwd om zich te beveiligen tegen hen, die
nog niet in de goede beschaving deelen. Giotto laat ons dan een pottebakkerij zien
en een wever in het weef-getouw: het leven veredelt zich. En de menschheid ontvangt
door God haar wetten, ter handhaving van het recht. Vervolgens, zegt Giotto, hebben
wij de aarde
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en de elementen aan onzen wil ondergeschikt gemaakt: Daedalus bedwingt het
luchtruim (de Grieksche mythologie kenden de Florentijnen toen reeds van buiten!);
het water wordt benut, d.i. bevaren; de dieren worden onderworpen en voor ons aan
het werk gezet: ge ziet een boer die met kracht zijn woelig span ploeg-ossen voort
drijft; zoodat de welvaart vermeerdert: handel - (een vrachtwagen rijdt snel langs
den weg). - En eindelijk krijgen we het loon van al dien arbeid: den bloei van
wetenschappen en kunsten: geometrie, of de kennis der aarde; sculptuur, schilderkunst
en muziek (Orpheus); grammatica (d.i. de wetenschap der preciese
gedachte-expressie); wiskunde; logica ('n dispuut tusschen een die wéét, die bewijst
uit wat geschreven staat, en een die zich heftig en zonder bezinning door zijn
‘inspiratie’ laat leiden); de ontdekking der harmonie-leer ten-slotte: de man die de
klanken meet, als symbool van de groote Harmonie, waartoe een goed verwerkte
beschaving moet brengen!
Zelden is een beeldhouwer completer en bondiger geweest, dan de maker van deze
reliefs. Iedereen die kan kijken, zal de bedoeling volkomen begrijpen, want de
gedachte heeft hier een concreten, levenden vorm aangenomen, en is teruggebracht
tot een enkele figuur in een heel bepaalde situatie. En iedereen zal onder den indruk
komen van die bedoeling omdat ze zich zoo aardig levendig uit en als geheel zoo
aan één gesloten is1).
Giotto denkt de groote gedachten van zijn tijd; hij heeft van het leven een heldere,
breede conceptie. Het was toen dat Dante zijn Divina Comedia dichtte, die als een
monument is van zijn geloof. Ook Giotto, hoe ook fundamenteel verschillend van
zijn vriend en grooten tijdgenoot, hief de intellectueele begeerten van zijn tijd op tot
een hoog-menschelijk plan, zoodat hij nog voor allen verstaan-

1) Elk der 4 zijden van den toren geeft een nieuw stadium aan in de geschiedenis der menschheid,
maar zóó, dat telkens de laatste der vorige weer de eerste vormt van de volgende. Alleen
tusschen de allereerste en de allerlaatste der geheele serie (de schepping van Adam en de
uitvinding der Harmonie-leer) is de definitieve grens-scheiding van den toren-hoek.
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baar is. En zijn invloed was misschien machtiger dan van eenig ander kunstenaar.
Want persoonlijke eerzucht verhinderde toen de kleineren nog niet zich als toegewijde
leerlingen te beschouwen hunner voorgangers. Taddeo Gaddi wilde niet ‘zich zelf’
zijn, maar alleen een Giotto-man!1)
Een der aller treffendste voorbeelden der door Giotto geïnitieerde kunst vindt men
in Pisa's statig Campo Santo. Een onbekend gebleven schilder begon daar aan een
der vier matelooze wanden eerst een trits te schilderen in den geest van Dante's
gedicht: de Dag des Oordeels met de strijdvaardige engelen die, onder luid bazuinen
der hemelsche geesten, met geweld de scheiding tot stand brengen tusschen goeden
en slechten. Rechts daarvan schilderde hij de Hel en links had de Hemel afgebeeld
moeten worden. Maar... veranderde hij van gedachte? of voelde hij, die zoo
hartstochtelijk van aanleg was, zich niet in staat tot dit tooneel van zuivere zaligheid?
Hij ving althans een nieuwe schepping aan, een fresco, vele en vele meters lang, dat
men later den ‘Triomf des Doods’ heeft genoemd. Deze titel is tamelijk onjuist, want
de schilder in zijn didactisch gestemd reuzen-werk, zegt ons niet, dat alleen de Dood
bestaat, of iets dergelijks, - maar hij zegt: vergeet nooit dat de Dood zal komen!
Slechts hij die de wereld afzweert en God zoekt, zal niet door den Dood worden
overrompeld of verschrikt. - Hij verdeelde zijn voorstelling in tweeën. Links, onder
schaduwrijke boomen, ziet ge een hoog gezelschap bijeen, ridders en jonkvrouwen,
die zich met galante conversatie, met muziek en minnerijen, zorgeloos amuseeren,
van niets vervuld dan van hun eigen kleine plezieren. Dit is alles heel levendig
weergegeven: men ziet wáárlijk het hoffelijk leven der middeleeuwen vóór zich!
Een jong meisje vooral zie ik vóór me, zooals ze het lieve hoofd peinzend op haar
snaarinstrument laat rusten en voor zich uit kijkt zonder iets te zien, als was op eens,
zij weet niet hoe, een vage

1) Zijn broer Agnolo ging zelfs zoo ver, dat hij in de S. Croce, bijna naast Giotto's kapelletjes,
een immens fresco schilderde, dat grooten-deels de letterlijke herhaling is van een der
voorstellingen van zijn meester!
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ernst in haar op komen droomen... Maar van omhoog stormt een vervaarlijk wezen
neer op die schuldelooze groep, een helleveeg in vaal gewaad, zwierend door de
lucht, de grauwe haren warrelig om haar sinister bleeke hoofd: de zeis-zwaaiende
Dood, la Morte! Er is iets dat waarlijk ontzet aan deze visioenaire verschijning! zij
is de razende en meedoogenlooze Levens-haat, de Geest van Vernieling! Een
griezelige, door elkaar gegooide massa lijken, star en grauw, ligt onder haar op den
grond, terwijl links een groep bedelaars, verminkten en blinden, vergeefs de armen
naar haar uitstrekken, hun magere honger-gezichten hunkerend naar haar opgeheven.
Maar wie den Dood verlangt, wordt niet verhoord! De Dood is een wezen van
wreedheid, zegt de schilder.
Het linker gedeelte geeft van dezelfde gedachte een geheel andere voorstelling:
een zwierig jachtgezelschap, ridders en edel-vrouwen, met een schaar voetknechts
daar om heen, komt langs een rotsig berg-pad aangereden. Terwijl de achtersten
onbezorgd nog voortrijden, in hun gesprek verdiept, deinzen de voorsten plots terug,
met ontzetting en afkeer: want bij een weg-kromming stuitten ze op drie geopende
dood-kisten, waarin half-vergane lijken liggen. De paarden rekken den kop angstig
snuivend uit, steigeren op; de honden staan snuffelend stil. - Een zeer oude
monniksgestalte treedt dan nader met een perkament waar op een spreuk is
geschreven. De andere kloosterbroeders ziet men, als zinnebeeld der nadenkende
levenswijze, in meditatie verzonken, waardoor ze - als eens Franciscus - de
vriendschap wonnen der aan hun voeten neergevleide veld-dieren: zij zijn in harmonie
met het Heelal!
Nu zijn er twee wegen die naar die hoogte leiden, waar al ons menschelijk streven
eindigt, twee manieren van bewustwording: de dramatische en de beschouwende.
De dramaticus aanvaardt het leven in zijn volle grootheid; hij ziet het goede en het
kwade, het mooie en het leelijke; hij vindt beide belangrijk; maar door de macht van
zijn goddelijke zelf bespeurt hij boven die verschillen uit de rust, de schoone eenheid,
die aan de wisselingen der verschijnsels
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een eeuwige beteekenis geeft. Hij houdt van daden, van feiten, meer dan van
begrippen; hij houdt van krachtige gevoelens en gelóóft er in! Gaarne verhaalt hij
en als hij filosofeert, dan doet hij 't door zich voorbeelden te stellen, gelijkenissen.
In plaats van een algemeene abstractie, ziet hij een afgerond, concreet beeld dier
abstractie. Hij kiest zich niet een wereld of een ideaal, maar hij neemt de wereld aan
‘zooals zij is’ en alleen de idealiteit zijner eigen natuur verheft hem boven de kleinheid
der feiten en maakt dat hij haar toch weer, in haar geheel, ideëel zal zien.
Doch de andere gaat juist omgekeerd te werk. Deze neemt alleen dat tot zich wat
hem edel dunkt. Hij houdt zich van het vulgaire ver. Hij gaat op in zijn droom van
de wereld en wat met dien droom niet overeenstemt vergeet hij. Het verschil tusschen
beide typen is dus niet te kenmerken als een tusschen ‘gevoel’ en ‘intellect’: de
grootste genieën waren juist zij bij wie men niet meer kon nagaan waar verstand
eindigt en dan wel gevoel begint. Maar het verschil is: dat de een door de
werkelijkheid heen tot het ideale komt, waar de andere buiten haar om, door de
abstractie van den eigen droom, dat zelfde eindpunt bereikt. En deze twee richtingen,
de aanschouwelijke en de beschouwende, dunken mij de grootste die in de kunst
kunnen worden aangewezen.
Ik sprak al even van de zucht naar een gedachtenrijke overzichtelijkheid, naar de
allegorie, die in Italië den tijd der voor-renaissance kenmerkte en hoe Giotto ook
hierin den vorm beknopt en concreet wist te houden. Wanneer hij, in zijn reliefs, het
moment aan wil duiden der ijzer-behandeling, laat hij ons niet een zinnebeeldige
heroën-figuur zien, b.v. een Tubal Caïn met den smidshamer geklemd in zijn hand;
- maar hij voert ons in een smidse zèlf, waar, vóór het vuur en met zijn gereedschappen
om zich heen, een werkman ernstig en ijverig bezig is een gloeiend ijzer te smeden
op zijn aanbeeld. Want geen onderwerp is abstract in zich zelf; 't hangt alles af van
den geest die het behandelt!
De 14e eeuw in Florence is eigenlijk niet middel-
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eeuwsch te noemen: zij mist er het buitensporige en fanatieke karakter van; men was
en bleef hier te verfijnd, te algemeen ontwikkeld, te klassiek zou ik bijna zeggen.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat er hier, in dien tijd, ‘abstracte’ kunst te over
ontstaan is. Ik wil er een merkwaardig gróót voorbeeld van noemen: dat van de z.g.n.
‘Capellone degli Spagnuoli’, die is uitgebouwd aan den plechtigen kloosterhof der
Santa Maria Novella, een Dominicaner kerk.
De kapel is ruim en mooi gebouwd, heel hoog overwelfd. In een der lengtezijden
is de ingangspoort aangebracht, ter weerskant waarvan nog een hoog, open raam het
licht ongehinderd binnen laat. Heel deze kapel nu werd met fresco's beschilderd - ze
zijn er de eenige versiering - en al deze fresco's, die van de vier wanden en die van
het gewelf, vormen weer samen één streng doorgevoerd geheel. De kapel is dus als
de verzinnebeelding te beschouwen van één gedachte. De vier voorstellingen der
zoldering zijn zóó verdeeld: tegenover den ingang, boven het altaar - het hoogste en
eerste dus - de ‘Opstanding’, d.i. de kern van het Christendom; daar tegenover de
hemelvaart; rechts Christus' verschijning op zee; links de Pinkster-wijding: dat zijn
de vier Hoofdzaken, zei men: Christus' triomf over dood en zonde, Zijn goddelijkheid,
Zijn alom-tegenwoordigheid en de bestendiging op aarde van Zijn Leer. (Deze
gewelf-schildering is meer merkwaardig dan mooi). De groote wand-voorstellingen,
blijkbaar van een andere hand, zullen ons - als ge wilt - iets langer bezighouden. Laat
ik beginnen ze u op te noemen: rechts vóór ons - om het altaar dus - de kruisiging;
langs den linker breedte-wand een groote, alomvattende manifestatie van wat wij
het ‘geestelijk leven’ konden noemen, met Thomas van Aquino, dien grootsten der
Dominicanen, troonend middenin; rechts eindelijk: het religieuze leven, de militante
en triomfeerende Kerk; de vierde fresco, die door de ingangspoort en de twee ramen
onderbroken wordt, is vrijwel verloren gegaan. (De prachtige fragmenten die men
er nog van ziet, stellen, geloof
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ik, gebeurtenissen voor uit het leven van St. Dominicus).
Ik rangschikte den onbekenden schilder dezer kapel onder de abstracten, de
on-dramatischen; dus zal het u niet verwonderen als ik begin met zijn ‘kruisiging’
maar een weinig treffend werk te noemen, juist omdat hij hier woelig en hartstochtelijk
wil zijn. Het bleef kil en schril. Maar een onderdeel er van, dat een andere voorstelling
geeft, toont hem reeds in zijn kracht. Ge vindt het in 't onderste gedeelte rechts, naast
het altaar; het verbeeldt ons Christus, die op den ‘Dag des Oordeels’ stralend nader
komt om de wanden van den Limbo te verbreken en de zaligen te verlossen. Eva is
de eerste in de rij der bevrijden: zij draagt een heel licht, lilaroze gewaad, als een
feestelijk nonnen-kleed, en haar treffend mooi gelaat, zacht omsloten door de witte
kap, straalt zóó zeer open als in een eindelijke vreugde, in haar ontroerden blik naar
Christus ligt zoo een grootheid van gevoel, dat we dadelijk met den kunstenaar mee
den grooten zin voelen van dit ontmoeten. Achter haar aan komen de stamvaders en
de groote helden van het Oude Testament: groot gedachte figuren van een
bovenmenschelijke waardigheid zooals - eeuwen later - alleen Michel Angelo nog
in zijn ontzaglijken ‘Mozes’ zou geven1)! Van uit een donkergrauwe grot zien
gruwbaarlijke duivels met de knarsende woede der machteloosheid toe! Want de
schilder (men noemt o.a. Orcagna, maar dien dunkt het mij in geen geval) vat dit
diepzinniger op dan de meesten zijner tijdgenooten, die meestal in dergelijke
voorstellingen een dwaze ijverzucht te zien geven tusschen engelen en duivels om
het bezit der ‘zielen’, die dan erbarmelijk aan armen en beenen getrokken worden....
Van 't groote fresco links, dat een monumentaal beeld tracht te zijn van het
gedachte-leven dier tijden, geeft Ruskin reeds een over-uitvoerige beschrijving.
(‘Mornings in Florence’). Wie zelfs dezen fanatieken, doch zeer genialen schrijver
in koelen bloede en waarlijk kritisch lezen kan, zij

1) Mij dunkt die overeenkomst zoo groot, dat ik niet twijfel of M. Angelo is door deze figuren
beïnvloed geworden!
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de lektuur ter plaatse zelf aanbevolen! - Midden in het wandvlak, onder zeven
allegorische figuren die godsdienstige en wereldsche deugden verbeelden en den
spitsboog mooi vullen, troont Thomas Aquino, de voleinder der religieuze wetenschap;
drie ketters ziet men neergebogen onder zijn voeten, terwijl de evangelisten en
profeten, ter weerszij van hem gezeten zijn. - En hier onder, over de volle breedte
der kapel, werden 14 zinnebeeldige figuren aangebracht, waarvan de linksche de
onderscheiden vormen representeeren der theologie (de contemplatieve, de praktische,
de dogmatische, de polemische, enz.) - het burgerlijk recht merkwaardiger wijze
inbegrepen -, en die der rechter helft de voornaamste wetenschappen aangeven,
waaronder ook - als loon voor zooveel ernst - de muziek is gedacht; eindelijk, in een
laatste rij, wordt nog elk dezer gestalten vertegenwoordigd door een meer historische
en concrete persoonlijkheid: links kerkvaders en heiligen, rechts figuren die meestal
aan de Oudheid ontleend zijn. (Prachtig is, om van deze ‘Representative Man’ één
te noemen, de peinzende Cicero, die voor de ‘Rhetorica’ staat. - Het geheel toont
dus, in strenge groepeering, een veertigtal bijna levensgroote figuren, monumentaal
als beelden in den gevel van een kathedraal; maar zoo verscheiden zijn ze van wezen,
zoo individueel van expressie dat dit architecturaal opgevatte werk toch nog volkomen
schilderkunst blijft! Een Duitsch kunst-geleerde, Filippi, knort deftig van ‘gemis aan
handeling’... Zoo kan men den wolken wel ‘gemis aan stijl’ verwijten in deze
aesthetische tijden! Aan 't verwijten is geen eind voor wie niet bijtijds bewonderen
kan!
De fresco hier tegenover, geeft een beeld van de ‘Kerk’ en in 't bizonder van de
Dominicaner Kerk. Het onderwerp is dus wat exclusiever en moeilijker voor ons
verstaanbaar. Bovendien hield de schilder zich hier niet aan een zoo streng
symmetrische samenstelling, zoodat zijn opgaaf ontzaglijk zwaar werd, te zwaar
misschien voor zijn krachten. Er zijn hier een drie honderd meest levensgroote figuren
afgebeeld!
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Weer componeert hij zijn motieven in horizontale groepeeringen boven-elkaar; en
om een dramatisch verband tusschen die tooneelen uit te drukken, brengt hij van
rechts naar links een schuin opklimmende lijn aan, als een weg van het dal naar een
berg. Het resultaat was dat hij zich toen nog veel erger in zijn plans verwarde. Het
realistische en monumentale druischt tegen elkander in. - Maar als uiting van den
tijd dunkt dit fresco mij nog wel zoo belangrijk als het voorgaande en sommige
gedeelten er van nog wel zoo grandioos.
In de onderste groep valt eerst een groote voorstelling in het oog van Florence's
Dom. Een waardiger beeld voor de idee der Katholieke Kerk, dan de Dom van zijn
stad kon de schilder zich niet denken. Recht hier vóór zit de Paus, met eenige
bisschoppen aan zijn rechterhand, de Duitsche Keizer en twee andere wereldvorsten
links. Aan zijn voeten enkele slapende lammeren, als symbool van de onder zijn
hoede zich veilig voelende gemeente. Dit is het meer representatieve gedeelte. De
menigte die zich op den voorgrond verdringt is reeds heel anders opgevat:
kloosterlingen ziet ge aan den kant der bisschoppen, een in gepeins verzonken
monniks-gestalte krachtig voor op; - daar tegenover de leeken, rijken en armen door
elkander, die bidden, mediteeren of druk betoogen. Daar hebt ge dus ‘de wereld’.....
En naast dit gedeelte, over de rechter helft, geeft dan de schilder de macht te kennen
die van de Kerk op deze wereld uitgaat. Allereerst ziet ge den waardigen Dominicus,
die rustig staat te spreken; hij schijnt iets te bewijzen, met feiten bijna aan te toonen,
dat men door zijn raad te volgen het best uit zal komen... De luisteraars zijn zoo
rustig van zekerheid niet: zij strekken de handen naar hem uit, roepen hem iets toe
of staan verschrikt terzij, diep in zich zelf het gehoorde overdenkend. Nog meer
rechts staat Thomas van Aquino den Bijbel te verklaren: weer teekenen van ontroering
bij zijn gehoor; een man scheurt energisch een kettersch boek aan flarden, want
Thomas leerde dat elke wetenschap, die niet van Christus uitging, noodeloos
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en verderfelijk was. - Heel voorop, langs den rand der fresco, wit-en-zwart gevlekte
honden (domini-canis!) die de wolven der booze begeerigheid verslinden.
Over deze wel zeer ingewikkelde beelden der aardsche, militante religie heen,
strekt zich het weidscher tooneel uit der triumfeerende zaligwording. - De blijde
stemming wordt gepreludeerd door een schaar van kleine, in 't wit gekleede figuurtjes,
die luchtig dansen, hand in hand; zij stijgen op, hooger, treden langs een neerzittende
monniksgestalte die hen met een mooi gebaar zegent (rechts van hem een viertal
wereldsche figuren, die ik niet begrijp); Dominicus, iets verder op, wijst hen voor
het laatst met uitgestoken hand ‘den rechten weg’ en zoo komen zij, nu weer als
kindertjes klein, de hemel-poort in, waar engelen en Petrus zelf hen met blijdschap
ontvangen. De hemel is juist boven de Kerk. - Heel hoog in den spitsboog van den
wand: Christus, door een schaar hemellingen omstuwd, een boek en een sleutel in
de hand - daar Hij de Wijsheid en de Verklaring is -, leeuw, arend, os en engel, de
symbolen der evangelisten, rusten aan Zijn voeten.
Neen, dit alles is niet zoo menschelijk als het werk van Giotto en van Masaccio
en Mantegna. Het blijft te rebusachtig. De belangrijkheid van dit werk is niet in
noodzakelijk verband met de plastische kracht er van. Het is meer gedacht dan
verbeeld. Is Giotto de grootste kunstenaar geweest die in den geest van Franciscus
arbeidde, dezen schilder zou men een Dominicaner kunnen noemen, een man van
de leer, van de kerkelijke dogmatiek. En zoo stralend de Franciscus-figuur vóór ons
staat, zoo duister en weinig karakteristiek bleef die van Dominicus. Maar van een
bepaalde, groote kunst-opvatting dier tijden is deze kapel een mooi en een machtig
voorbeeld. Men krijgt hier een voorstelling van een ontzaglijke Denk-wijze, van een
merkwaardig stuk middeleeuwsch leven. Heel deze kapel, aan dien stillen kloosterhof,
staat daar vóór ons als een onverwrikbaar vast geheel. Zij is een overtuiging in steen
en lijn en kleur. Zij vertegenwoordigt een Godsgedachte, een wereld-conceptie zoo
sterk en compleet, dat
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men er blijvend den indruk van ondergaat. Het was een tijd van zoo groot geloof,
dat een enkele spreker geheele massa's in beweging kon brengen; een tijd van
geestelijke ervaring zóó diep, dat nooit weer later de kunst spiritueel en inhoudsrijk,
bezield-gedachtevol zou zijn vergeleken bij wat toen is gedaan. Gedachten zijn
vergankelijk en geen van ons die meer de overtuiging deelt van een mensch dier
dagen; maar een besef van grootheid doordringt ons als iets heel werkelijks, wanneer
we een uiting als deze rustig in ons opnemen.
Ik schrijf hier geen ‘kritiek’, zelf geen ‘historisch overzicht’; vele namen noem ik
niet. Wilde ik volledig zijn, dan had ik hier lang stil te staan bij het verval der
Italiaansche kunst nà Giotto, Gaddi, Orcagna en vóór de Renaissance alle energieën
weer opwekte. Het oude katholieke geloof verloor zijn macht en toch durfde men
nog niet zich te geven aan een uitbeelding der wereld om haar zelf. Men voelde nog
niet naturalistisch en niet meer mystiek. Was eigenlijk de frescocyclus der Spaansche
kapel al niet de dorrende na-bloei der mystiek? Maar nog zou er een zijn, een
laat-geborene, die het katholiek-religieuze sentiment als een milde weldaad in zich
ontbloeien voelde: een zoo complete figuur dat hij ons misschien nader staat dan één
zijner voorgangers. Ik meen Fra Angelico da Fiesole. Het zuiverste voorbeeld is hij
daarenboven van de kunstenaars der beschouwelijkheid.
In de St. Maria Novella vindt ge een groot fresco van Orcagna: het stelt den Hemel
voor en flankeert een werk van zijn broer, die een nauwgezette illustratie gaf van
Dante's ‘Hel’. Orcagna schilderde Christus en Maria, door engelen omkranst, en
daaromheen, als sterren ontelbaar, een volte van figuren: de in adoratie verzonken
menigte, om dat eene, lichtende Midden gekeerd. Maar die warreling van hoofden
vermoeit ons toch niet. Want één groot gevoel vereenigt die menigte. Al deze
menschen - bezie ze maar aandachtig - zijn gelukkig, ze adoreeren! Wij voelen in dit
zonderlinge werk nog den grooten geestdrift-tijd van Franciscus en tegelijk zien we
er de aan-
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kondiging in van den kunstenaar, die inniger dan eenig ander de religieuze extase
uit zou drukken: den bescheiden monnik uit het St. Marco klooster, Angelico.
Hij, die den bloei der eerste Renaissance mee beleefde, de triomfen zag van
Brunelleschi en Donatello, heft heel een schaar kunstenaars op: overal, tot in vergeten,
kleine kerkjes, ziet men werk van zijn voorbereiders, maar zijn volgelingen waren
klein in getal en in talent. Omdat hij zoo laat kwam en zoo door en door écht was,
kon zijn kunst die groote volledigheid bezitten, waardoor hij allen treft, tot zelfs den
meest vermoeiden sceptischen toerist onzer dagen. Déze naïeviteit overwint waarlijk
allen! En wat hij geloofde en bewonderde, dat tenslotte zal men wel altijd gelooven
en bewonderen. Het evangelie is voor hem in waarheid de ziel van zijn leven geweest.
Vasari verhaalt, dat hij nooit het kruis-drama schilderde of zijn oogen werden vochtig
van tranen en dat hij de penseelen nooit opnam zonder vooraf gebeden te hebben.
Wat hij eenmaal geschilderd had, goed of slecht, dat liet hij onveranderd: God had
het zoo gewild, meende hij; en toen de Paus, hoorende van zijn groot en vroom
gemoed, hem tot bisschop van Florence wilde maken, smeekte hij dringend toch
broeder te mogen blijven, als de anderen, omdat hij niet de macht in zich voelde tot
regeeren, alleen de liefde tot gehoorzamen en werken.
Hij gaf, in zijn paneel-schilderingen, kleine figuurtjes, rood, blauw, groen, tegen
gouden achtergrond; muscieerende engelen met lichte, bijna dansende gratie
nader-tredend, - heiligen, die blozend en waarlijk stralend van gelukzaligheid bij de
‘incoronazione’ tegenwoordig zijn; en hij wist deze figuren als tot levende guirlanden
saam te rijën! Schilderijen zijn het, die de opperste veredeling lijken der
miniatuur-kunst in de middeleeuwsche folianten.
Maar de reeks fresco's waarmee hij zijn klooster versierde, blijft toch voor mij
zijn wezenlijkste schepping. In den klooster-hof, om dien ouden ceder heen gebouwd,
schilderde hij een St. Dominicus: een monnik met klaarspiritueel gezicht, die
geheimzinnig een vinger aan de
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lippen brengt om tot stilte te manen; in de kapel een groote kruisiging... O, het werk
mist alle actie: rustig naast elkander staat daar een rij heiligen geschaard aan den
voet van het kruis; maar wie heeft ons zoo de extase getoond, als Angelico toen hij
deze oude, magere gezichten schilderde die bijna schreien van verheerlijking en toch
zoo volstrekt niet sentimenteel zijn of week? De eenige ‘groepeering’ vormt Maria,
die zwijmend terugzinkt in de armen van Johannes. Deze stille monnik, deze
geestverwant van Thomas à Kempis en die de schilder is der hemelsche blijdschap,
begrijpt het groote leed der Moeder-Gods oneindig dieper dan Perugino of Raphaël,
zijn laatste volgelingen. Zij laat de armen afglijden, Maria, en staart voor zich uit,
tragisch, stil van ernst.
Angelico is de schilder der Maria-vereering, de eerbiedige en ontroerde poëet der
maagdelijkheid, de innigste uitbeelder van het christelijk gevoels-leven. Zijn wereld
is zoo wijd niet als die van Giotto, hij was niet een zoo volledig ménsch.... maar dat,
wat hij zag en liefhad vervulde hem zóó zeer met heiligheid, dat hij groot blijft naast
de grootsten! Want niet de veelheid, maar de diepte der ervaring bepaalt de waarde
der menschen.
Zie vooral goed zijn ‘Annonciatie’, waar ge plotseling tegenover te staan komt,
wanneer ge de trap, die naar de cellen leidt, zijt opgeklommen. - In een soort
kloosterhof van eenvoudige Gothische bogen-architectuur, met uitzicht op een
bloeiend tuintje, zit Maria op een ruwhouten bank. Zoo nadert haar de engel, even
knielend en haar diep in de oogen ziend. - Maria is een heel jong, schuldeloos meisje,
tenger, met blond, glad weggestreken haar en smal, bleek gezichtje. Zij draagt een
licht-roze japonnetje, dat haar gestalte zacht omhult. Een groote, donker-blauwe
mantel valt van haar smalle schouders af en ligt plooiend neer over haar schoot. Zij
buigt het bovenlijf iets voorover, neigt een weinig haar hoofd, als luisterend, kruist
de handen langs elkaar op de borst. - Zoo geeft zij zich over aan het groote mysterie.
Zij is niet blij en niet verdrietig, alleen... verbijsterd: met een onzeg-
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bare uitdrukking van eerbied en wijding staart zij den engel aan. Tegenover den engel
die gééft, geeft met geheel zijn hart, wiens blik en houding en gebaar en expressie
het blijde méé-deelen uitdrukt, - is Maria de ontvangende, zij die tòt zich neemt, die
leeft in het ontzag dat religie beteekent, die leeft in het Wonder.
Angelico teekent noch schildert zoo prachtig als zijn ziels-verwant van 't Noorden:
Hans Memlinck; hij is zwakker; en lang zoo staag-volhardend niet: onzekerder
beweegt hij zich langs de grenzen der mogelijkheid; - maar in zijn mooiste werk
bereikt hij iets dat mij oneindig subliemer toeschijnt, dat dan waarvan ooit Memlinck
droomde. Want de Noordelijke kunst is die der weidsche gevoelens en der expressieve
plastiek, die van Rembrandt en Van Eyck; maar om een kunst van spiritueele
verrukking te zien moet men in Italië zijn!
De toch altijd grootsche gedachte-kunst van de ‘Spaansche Kapel’ en van zoo
menig grootsch en boeiend fresco in de Santa Croce, is in Angelico tot haar hoogste
expressie gekomen: zij is bij hem een kunst van de opgetogen ziel alléén: zoo lang
en zoo diep hebben de groote Godsgedachten de hoofden toen vervuld, dat zij eindelijk
geheel natuur konden worden! Het gecompliceerde is bij hem tot klaren eenvoud
verhelderd, het allegorische tot primitief gevoelde beelden. Dit is niet meer de
moeilijkheid van het denken; het is over het denken héén! Daarom kon het wezen
der gratie levend binnen in hem zijn. Hij is een, in zijn sfeer, volmaakt harmonisch,
volmaakt gelukkig mensch. Hij heeft zoo zijn fantasie overdroomd der wereld, dat
de hemel zich voor hem te openen scheen! Want die fantasie was niet de volle
werkelijkheid, maar wel het beste, het wezenlijke er van.
Angelico sluit een groot tijdperk af. Alleen in afgelegen plaatsjes als Siena en
Perugia bleef men nog lang onder zijn bekoring: maar men had geen nieuwe gedachte
meer aan de zijne toe te voegen, men had 't niet kúnnen doen, en men kwijnde voort
in een tot traditie geworden lieftalligheid. - Met de Renaissance was de verheerlijking
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gekomen van den vorm, van het schoone uiterlijk, de studie van anatomie en
perspectief, de invloed der Antieken, de lust in weelde. Het Florence van Lorenzo
Magnifico is een wonderbaarlijke dooreenmengeling van heidensche ideeën en
vaag-religieuze gevoelens. Den weemoed van deze verwarring gaf Botticelli, die
‘modernste’ der Italianen, - de naïeve vreugde er van Fra Filippo Lippi1).
Ik noem er twee, maar ik had er twintig en meer kunnen noemen: alle energiëen
en enthousiasmes schenen opnieuw ontwaakt! Want nog midden in Angelico's leven
was, als een komeet zoo onverwachts en kortstondig, de groote kunstenaars-figuur
verschenen en weer ondergegaan, die de aarzeling van Giotto's latere volgelingen
door zijn geweldig voorbeeld verjoeg: ik meen den reeds in zijn 28ste jaar gestorven
Masaccio.
In groote, ruim opgebouwde composities gaf hij voorstellingen uit het leven van
Petrus en een ‘vlucht van Adam en Eva’, zoo schoon en zoo nieuw van gevoel dat
de grootste Florentijnen, tot nog op Leonardo, Raphaël en Michel Angelo toe, hem
nauwgezet bestudeerden.
Hij vermeed volstrekt al het zinnebeeldige en voerde een element van
‘schilderachtig realisme’ in; hij was dadelijk volkomen een Renaissance-mensch.
Maar zijn werk had, met dat al, niets revolutionairs! Het eerste wat bij hem in het
oog valt is, dat hij weer terugkeert tot Giotto! Dezelfde eenvoud en breedheid en
prachtige aanschouwelijkheid. Maar hij was meer een volledig schilder, hij wist, hij
voelde dat natuur-studie alleen de kunst weer levend en belangrijk kon maken. ‘De
dingen schilderen zooals ze werkelijk zijn’, zeide hij. Doch hij hield maat: zijn geniale
daad is deze, dat hij de nieuwe ideeën der Renaissance voelde en in verwerkelijking
bracht, en toch zooveel mogelijk het groote karakter van den afgesloten tijd behield.
Nog niet vergat hij den geest van zijn onderwerp terwille der ‘fraaie compositie’ of
van 't ‘schilderachtig effect’. En al voelde hij naturalistisch,

1) Om de kracht van dezen levenslustigen monnik goed te begrijpen moet men zijn grooter
werk, zijn fresco's gezien hebben in Prato's ouden Dom.
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toch zag hij méér dan het nuchtere feit; zijn Petrus is niet allereerst een visscher,
maar een apostel, een weidsche verschijning! Hij is naturalistisch, maar schildert
nog geen portretten, zooals Filippino deed toen deze Masaccio's fresco's in de
‘Carmine’ gedeeltelijk voltooide. Hij was nieuw maar vol bezinning. Door hem
begrijpen wij het, dat de Italiaansche kunst eeuwen lang hoog en bezield kon blijven;
want hij brak niet af, hij vervolgde slechts, vernieuwde en verruimde. Niet was hij
een bestrijder van vroegere bestrevingen, maar een vóórt-zetter er van.
Men kan in Italië niet de kunst in twee deelen snijden: de Gothische ginds en die
der Renaissance hier. Maar er was één groot en edel volk, sterk genoeg om zich in
eindelooze wijzen uit te drukken, en door alle verschillen heen toch zichzelf gelijk
te blijven.
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Hoe een franschman ons land in 1636 zag
Door J.N. Jacobsen Jensen.
De reisverhalen van buitenlanders, die in vroeger tijd Nederland bezochten, geven
tal van bewijzen, dat ons land hoog in de achting stond van den vreemdeling, de hier
heerschende welvaart en rijkdom zijn bewondering afdwongen en Holland, met
Amsterdam aan de spits, beschouwd werd als het middelpunt van wereldverkeer en
wereldhandel. ‘Het is een lieflijk beeld van het verledene, dat zulke beschrijvingen
ons voor den geest roepen’, zegt Fruin. ‘De verwondering, die de vreemdeling onder
het beschrijven aan den dag legt, toont hoe schitterend het uitkomt tegen den veel
donkerder achtergrond, dien het overig Europa inneemt. Wij zien welvaren, maar
geen weelde, geen overmoed; wij zien uiterlijke zindelijkheid, die ook reinheid van
zeden laat onderstellen; wij zien arbeidzaamheid en weldadigheid, die de armoede
niet onderhoudt, maar tracht te voorkomen. De glimlach, waarmee de vreemdeling
van sommige zonderlinge gebruiken gewaagt, bederft den indruk niet, dien het geheel
op ons maakt. Het verhoogt nog de natuurlijke eenvoudigheid van het tafereel, dat
niets verheven, niets groots bezit, maar
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bescheiden verdienste en kalme tevredenheid vertoont. Wij zijn niet trotsch, maar
gelukkig tot zulk een volk te behooren.’
Als een uitstekend bewijs voor deze voortreffelijke woorden zou het reisverhaal
van Charles Ogier kunnen genoemd worden, dat deze schreef toen hij als secretaris
deel uitmaakte van een gezantschap, door kardinaal de Richelieu in 1634 naar Polen
gezonden, ten einde den duur van het zesjarig bestand tusschen dit land en Zweden
in 1629 gesloten, te doen verlengen en zoo mogelijk een algeheelen vrede tusschen
beide landen te sluiten.
Bovendien had de Parijsche parlementsvoorzitter Claude de Mesmes, comte
d'Avaux1), die aan het hoofd van dit gezantschap stond, de opdracht den Deenschen
kroonprins met zijn huwelijk geluk te wenschen en koningin Christina van Zweden
bij haar kroning de sympathie van Frankrijk te betuigen. Na zich van deze driedubbele
taak gekweten te hebben, reisde de gezant over Holland naar Parijs terug, waar hij
na een ruim tweejarige afwezigheid den 22en Augustus 1636 aankwam.
Het eerste deel van het Latijnsche dagboek, dat de secretaris Charles Ogier van
deze politieke reis hield, verscheen in 1656 onder den titel: Caroli Ogerii Ephemerides,
sive Iter Danicum, Suecicum, Polonicum, cum esset in comitatu illustriss. Lutetiae
Parisiorum MDCLVI. Het werd uitgegeven door den broeder van den schrijver Dr.
François Ogier2). Dit eerste deel bevat zooveel belangrijks omtrent de bezochte landen,
dat het nog altijd in Noord-Duitschland en Skandinavië tot de meest gelezen
reisverhalen behoort. Dat het eerst twintig jaar later verscheen, was overeenkomstig
de belofte aan d'Avaux, die niet wilde, dat het vóór zijn dood en binnen twintig jaar
na het maken van zijn politieke reis het licht zag. Wel

1) Zie over dezen bekenden diplomaat, die van 1595 tot 1650 leefde, o.a. Nouvelle biographie
générale, publ. par Firmin Didot frères.
2) Zelf vruchtbaar auteur o.m. van een dagboek over de vredesonderhandelingen te Munster in
1648, waarheen hij d'Avaux vergezelde. Zie over hem en zijn broeder Charles: Nouv.
biographie générale.
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had hij zijn toestemming tot het schrijven er van gegeven, maar er stond, meende
deze diplomaat, te veel in, dat het welslagen van zijn onderhandelingen zou doen
mislukken, indien er te spoedig publiciteit aan werd gegeven. Bovendien zag hij niet
gaarne een geschrift gedrukt, waarin met zooveel lof over hem gesproken werd en
waarvan men zou kunnen denken, dat het op zijn aansporing was vervaardigd.
Het bovenbedoelde eerste deel loopt tot aan het einde van het jaar 1635 en beschrijft
de reis tot aan Danzig; aan het slot deelde de uitgever mede, dat het tweede deel zou
volgen. Het bleef echter achterwege en het handschrift geraakte in vergetelheid, tot
in 1906 de Poolsche professor Dr. Adolf Warschauer het in het Britsch Museum
ontdekte, toen hij daar aan het speuren was naar archivalia, belangrijk voor de
Poolsche geschiedenis. De aandacht was er nu op gevestigd en zoo belangrijk werd
de inhoud geacht door de Westpreussische Geschichtsverein, dat deze het in zijn
geheel liet overschrijven en Dr. Kurt Schottmüller opdroeg van deze copie, welke
in de Danziger Stadsbibliotheek berust, een verkorte Duitsche vertaling te leveren
met uitvoerige toelichting, welke verscheen in het door genoemde vereeniging
uitgegeven tijdschrift1). Uit deze bewerking blijkt, dat het handschrift ook over ons
land tal van gegevens bevat, belangrijk voor de kennis van zeventiende-eeuwsche
toestanden. Ogier is op een enkele uitzondering na, vol lof over Holland, waarvan
hij niet kan nalaten vooral de zindelijkheid voortdurend te roemen.
Over zijn aankomst in de lage landen was hij echter minder te spreken; en geen
wonder! Na vijf dagen met storm en tegenwind gekampt te hebben, waren de reizigers
Hamburg uit niet verder dan tot den mond der Weser gekomen. Gelukkig werd toen
het weer gunstiger, de wind liep mee en binnen twee dagen lagen zij voor Harlingen.

1) Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins, Heft 52, Danzig 1910.
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Tot hun groote ergernis moesten zij echter op hun schepen overnachten: het was tien
uur 's avonds, de poorten waren gesloten. Een deel van het gevolg van den gezant
werd met de in Polen gekochte paarden en de bagage naar Amsterdam
vooruitgezonden. Den volgenden dag wandelde Ogier door Harlingen, dat ook toen
als een der meest bezochte havensteden van Friesland gold. Hij roemt het om de
zindelijke, welgebouwde huizen en de breede, goed begaanbare straten en vergeet
niet de voor een vreemdeling zoo opmerkelijke grachten te vermelden. In de vroegere
katholieke, toen gereformeerde kerk, de z.g. Domkerk zag hij den grafsteen van
George van Espelbach, den getrouwen dienaar van Karel V en Filips den Tweeden1).
Als zeer talrijk in deze stad worden de Mennonieten genoemd, die hun
godsdienstoefeningen in particuliere huizen moesten houden; katholieken waren er
maar weinigen. De graaf d'Avaux kocht bij een barbier Johan Frank een vermoedelijk
echt portret, door Titiaan geschilderd. De kunstzinnige haarknipper vertelde hem
tevens, dat hij verwant was aan de schilders Gerard Adrian te Leeuwarden, Andreas
Pietersen te Groningen en diens vrouw of zuster Margaretha Adriansen, eveneens
een goede schilderes2). Den dag daarop, den 17en Juli, vertrokken de reizigers naar
Leeuwarden. Daar heerschte, zooals zij spoedig bemerkten, in hevige mate de pest,
meermalen zagen zij voor de huisdeuren doodenbaren staan, wat gelijk hij in zijn
dagboek verzekert, een zeer onaangenamen indruk op

1) Zie over van Espelbach het Biographisch woordenboek van van der Aa en de daar aangehaalde
bronnen.
2) Gerard Adriani schilderde in 1630 (volgens mededeeling van mejuffrouw R. Visscher,
archivaris van Leeuwarden) of in 1631 (E.W. Moes, Iconographia Batava, deel II No. 7249)
een portret van den predikant Rippertus Sixti, dat zich thans in het Museum te Leeuwarden
bevindt.
Volgens mededeeling van den rijksarchivaris in Groningen werd tusschen St. Andreas 1629
en St. Petri ad Cathedram 1630 als klein-burger van Groningen ingeschreven Andries Pieters,
schilder. Noch over dezen noch over zijn vrouw of zuster en evenmin over Gerard Adriani
kon ik verder iets vinden.
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Ogier maakte1). De stad beviel hem anders wel met haar zindelijke, breede straten
en haar grachten met de schaduwrijke boomen. Het was juist paardenmarkt en zij
zagen er de boeren vele paarden heenbrengen. Op straat werd de graaf d'Avaux door
den raadsheer van het Hof van Friesland Joachim Andreae2) herkend, die als
Hollandsch gezant in Polen was geweest en die hem nu aan verschillende
overheidspersonen officieel wilde voorstellen, wat d'Avaux ter wille van zijn incognito
evenwel afsloeg. Ogier maakte er kennis met den schilder Wybrand Symonzs de
Geest, die vroeger ook in Frankrijk was geweest3) en wiens verzameling portretten
en schilderijen van andere meesters hij zag, alsook zijn muntencollectie en zijn
rariteiten. Na eenige uren onderhoud bekende deze tot Ogiers vreugde katholiek te
zijn; ook vertelde hij, dat zoowel onder de stedelingen als onder den landadel vele
heimelijke roomschen waren, voor wie een drie à viertal jezuiten in de stad bij
particulieren afwisselend de mis lazen. In den hoek van zijn slaapkamer zag Ogier
een nietig altaartje ‘zooals de jongens in Frankrijk voor speelgoed in hun kapelletjes
opstellen’, want de katholieken waren toen in gestadige vrees, dat hun huizen
doorzocht zouden worden. Ook den bovengenoemden Gerard Adrian (Gerard Adriani
of Gerrit Adriaens) een glasschilder en graveur zocht hij op. Hij kocht van hem voor
twee daalders oude gravures.
Na een tweedaagsch verblijf werd de reis naar Gronin-

1) Was 1635 een der vreeselijke pestjaren, ook in 1636 ‘sleepte de besmettelyke ziekte, hier
ter stede [in Amsterdam] wel 17193; anderen schrijven 17502 menschen weg’, en in Friesland
‘waar de pest uit Holland was overgeslagen, woedde [deze] in de dorpen nog heviger dan in
de steden, terwijl binnen Leeuwarden ettelyke weken over de 200 dooden werden begraven’.
Zie: Wagenaar, Beschrijving van Amsterdam, Deel I, blz. 531 en: It aade Friesche Terp of
kronijk der geschiedenissen van de vrije Friesen: met bijvoegsels en aanteekeningen van J.
van Leeuwen. Leeuwarden 1834, blz. 465.
2) Zie over Andreae, van der Aa, Biographisch woordenboek.
3) In de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden berust nog zijn album amicorum, dat hij op zijn
reis door Frankrijk en Italië bij zich had. Zie Oud-Holland VIIe jaarg. (1889), bladz. 234.
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gen voortgezet om daar paarden te koopen. ‘Want,’ zoo schrijft Ogier, ‘in de provincie
Friesland, maar vooral in Groningen zijn de beste paarden. De door de boeren
opgefokte dieren worden door Fransche kooplieden tegen matige prijzen ingekocht
en door deze per schip naar Rotterdam en vandaar verder naar Frankrijk en Engeland
gevoerd.’ In het dorp Buitenpost, dat volgens Ogier een fransche mijl lang was, door
de tusschen de huizen liggende tuinen en akkers, dansten jongens en meisjes, stonden
op hun hoofd en maakten allerlei dolle buitelingen om geld te bedelen. Den volgenden
dag, 20 Juli, een Zondag, waarop zij de mis moesten ontberen, reden zij door de
dorpen Surhuysen en Grijpskerk, waarvan ook weder de goed onderhouden tuinen,
de flink gebouwde huizen en de statige kerken geprezen worden; tegen den middag
kwamen zij in Groningen aan, ‘een aanzienlijke uitgebreide stad, ter dege van
vestingwerken voorzien; de straten zijn breed, de huizen welgebouwd en nog
voornamer dan in Leeuwarden. Wij bezichtigden,’ schrijft hij, ‘twee fraaie groote
kerken die vroeger katholiek, maar nu protestantsch zijn, zoodat zij altaren noch
beelden bezitten. In de stad zijn ook mooie, ruime pleinen, het eerste ligt vlak bij de
aankomst van Leeuwarden, het tweede is een weinig verder gelegen, in het midden
staat het raadhuis, in den hoek de andere groote kerk, die een buitengewoon hooge
toren heeft en waarin een venster is met het portret van koning Filips van Spanje,
aan de andere zijde ziet men het rijkswapen, den keizerlijken adelaar. Vlak achter
de kerk vindt men het “Hof” van den provincialen stadhouder1), een vrij groot,
comfortabel huis met een heerlijken, goedverzorgden tuin; vooral de twee
schaduwrijke lanen daarin zijn prachtig, met hare dicht ineengegroeide boomtoppen,
die in den middaggloed licht noch warmte doorlaten; zij voeren om rijkgevulde
bloembedden. Er zijn ook planten en bloemen uit verre, vreemde landen, die door
den bekwamen tuinman zorgvuldig verpleegd worden, verder vindt men er allerlei

1) Het tegenwoordige Militaire hospitaal.
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vruchtboomen en ten slotte geniet men er van een prachtigen doorkijk over de velden.’
Het derde plein, het tegenwoordige Nieuwe Kerkhof, vond Ogier het mooiste, het
kon volgens hem alleen met de Place Royale te Parijs vergeleken worden. Hij bracht
de schilderes Margaretha Adriaansen, nu genoemd de huisvrouw van den schilder
Andreas Pitterschen of Piètersen, een bezoek en zegt van haar dat zij een uitstekende
portretschilderes was, die ook uitmuntte in stillevens en bloemen, vogels en insecten.
Den 21en vertrok de gezant met Ogier. De tocht ging door Drenthe en Overijssel naar
Zwartsluis, waar hun schip hen zou wachten. Onderweg zagen zij in de buurt van
Assen de ruïne van een groote kerk en klooster. Den 23en Juli voeren zij van Zwartsluis
af langs Genemuiden; Kampen, Elburg en Harderwijk kwamen even in het gezicht,
maar tegen het vallen van den avond hield de kapitein van de kust af. En 's nachts
zagen de reizigers aan alle zijden ontelbare lichten van de vele schepen, die naar de
stad, naar Amsterdam voeren en die deels uit Indië, deels uit andere Europeesche
landen komend, beladen waren met alles wat er kostbaars en nuttigs in die streken
te vinden was. De nabijheid der groote handelsplaats kondigde zich daarmede reeds
van verre aan. 's Nachts ging de wind liggen, zoodat de stad, hoewel nog maar op
vier mijlen afstands, niet in zicht kwam voor den volgenden dag.
Hoe groot de indruk was, door Amsterdam gemaakt op Ogier, die toch uit Parijs
kwam en een groot deel van Europa had bereisd, blijkt uit zijn levendige beschrijving:
‘Als ik den 24en Juli des morgens vroeg mijn hoofd uit de kajuit stak, waar ik den
nacht had doorgebracht, ontwaarde ik met verbazing Amsterdam. De beroemde stad
en haar haven, de meest bezochte van den geheelen oceaan, aanschouwde ik met
verrukking en vreugde. De gezant stond mij toe dadelijk aan land en de stad in te
gaan, die binnen haar muren allerlei wonderlijks bevat en waarheen van alle natiën
en uit allerlei stand kunstenaars en handwerklieden en kooplui te zamen stroomen.
Zoo groot is de stad, dat toen de gezant er 's morgens te
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voet op uitging om de paarden te zien [die uit Harlingen en Groningen waren
aangekomen], hij 's middags genoodzaakt was een wagen voor twee daalders te
huren, wilde hij op tijd zijn middagmaal gebruiken. Zooveel straten er zijn, zoovelen
kanalen zijn er ook1), daar varen de schepen door, zij nemen er hun lading in en lossen
er. Langs deze kanalen staan aan rijen hooge, dichtbebladerde boomen, die door hun
loof de huizen voor zon en wind beschutten. Deze huizen zijn zoo fraai en goed
onderhouden, als waren zij zooeven voltooid. De vloeren daarbinnen zijn zoo rein,
dat zelfs onze met servetten bedekte tafels niet zindelijker kunnen zijn, de
vensterruiten zijn van kristalhelder glas en op de muren zoo binnen als buiten zijn
geschiedenissen en zinspreuken geschilderd. Overal ziet men buitengewoon fraaie
portretten van oude meesters, die zeer hoog in prijs staan, overal vindt men
merkwaardigheden en kostbare zaken uit Indië, die tendeele van de oostersche volken
zijn gekocht of ontnomen, tendeele op de Spanjaarden en Portugeezen zijn
buitgemaakt. Die van de kostbaarheden uit vreemde werelddeelen niet zijn deel heeft,
bezit ten minste aardrijkskundige kaarten en voorstellingen van de zeetochten en
zegepralen zijner landgenooten; iedere schoenmaker en snijder kent de beide Indiën
en kan u van deze, indien ge wilt, de geschiedenis vertellen tot voor honderd jaar.
Zij laten u de portretten van hun volkshelden zien, van de Oranjes, wien zij hun
vrijheid te danken hebben, ook bezitten zij kopergravures van de statievolle
begrafenissen van deze, van de bloedige gruwelen onder Alva en van de Synode van
Dordrecht met de namen er op van de predikanten. Zij hebben verder komische
voorstellingen tot bespotting van de monnikenorden, die den meest treurige wel tot
vroolijkheid moeten stemmen en tot een schaterlach dwingen; het ergerde mij echter
de portretten van die onheilbrengers en verworpelingen te zien, die men [hier] boven
Augustinus en Hieronymus

1) Evenals ook latere reizigers noemt Ogier de grachten straten met kanalen.
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stelt en waarvan de boekwinkels vol zijn1). Alle belijdenissen hebben er vrije
godsdienstoefening, slechts de katholieken moeten hun eeredienst vol angst in het
geheim houden, ofschoon hun getal wel 30000 bedraagt2). Bij het ronddwalen door
de schaduwrijke lanen onder de hooge, dichtbebladerde boomen kwam ik ook in het
huis van Bartolotti, die met Uphagen in Danzig en de Lumage in Parijs
handelsbetrekkingen heeft. Het is een bizonder mooi huis, versierd met wandtapijten
en schilderijen, waar o.m. een Holbein is, die op duizend kronen wordt geschat en
een schrijver Lupus [of Wolf] voorstelt3). Ik bezocht ook de beurs, een statig gebouw
in een vierhoek met zuilenhallen rondom de open binnenplaats. Daar verzamelen
zich om elf uur de kooplieden in groote getale, de christenen gaan en staan aan de
eene zijde, de joden aan den anderen kant, het zijn spaansche en portugeesche joden,
zooals men aan hun taal licht merkt; zij durven zich naar eigen welgevallen te kleeden,
wat hun anders niet vrijstaat. Buitengewoon groot is ook de menigte van andere
lieden: de meest verscheidene talen hoort men er rondom zich en evenwel bezielt
slechts allen één gedachte: hun zaken afdoen en hun geld goed bezorgen. Men ziet
zelfs de burgemees-

1) Met deze ‘onheilbrengers’ zullen wel de groote hervormers, Luther, Calvijn, Zwingli, bedoeld
zijn door den vurigen katholiek; het waren dan echter geen Hollandsche prenten. Als een
rijke verzameling van prenten uit dien tijd kan genoemd worden het bekende werk van Fred.
Muller en ook de Atlas van Stolk.
2) In dien tijd (van 1629 tot 1641) genoten zij juist wat meer vrijheid. Het getal is zeker
overdreven. Zie: De Katholiek, Nieuwe reeks IX (1890), bladz. 20.
3) Willem van den Heuvel, later genaamd Guillielmo Bartolotti, een aanzienlijk koopman,
woonde achtereenvolgens te Hamburg, Emden en Haarlem. Omstreeks 1608 vestigde hij
zich te Amsterdam en liet er in 1615 in de noordelijke bocht van de Heerengracht, tegenover
de Driekoningenstraat het prachtige ‘huis van Bartolotti’ bouwen, dat nog bestaat en
opgetrokken is in Nederlandsche renaissance-stijl. Twee latijnsche spreuken sieren den
voorgevel: ‘Ingenio et assiduo labore’ en ‘Religione et probitate’ (Inspanning en volharding,
Godsdienst en eerlijkheid). Zie hierover: Elias. De vroedschap van Amsterdam, deel I, bladz.
386.
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ters te midden van de kooplieden, handelaars, scheepsgezagvoerders en herbergiers
rondgaan en er veilen en bieden.’ Behalve de winkels aan de beurs, waar alles te te
koop was, wat men in den Porticus palatina te Parijs vond, trokken in deze omgeving
de visch-, vleesch- en fruitmarkten zijn aandacht, evenals die waar honden, duiven
en konijnen te koop waren. Den volgenden dag bracht hij opnieuw een bezoek aan
de beurs en het huis van den koopman Bartolotti, nu om den gezant daar rond te
leiden. Van de kerken zag hij gedurende zijn vijfdaagsch verblijf alleen de Nieuwe
kerk, wier statig uiterlijk en omvang hem opviel, van binnen trok het groote klankbord
boven den kansel zijn opmerkzaamheid en ontging het zijn aandacht niet, dat er alle
sieraad ontbrak. Van groote opmerkingsgave getuigt de nauwkeurige beschrijving,
die hij geeft van zijn wandeling op Zaterdagavond door de jodenbuurt, toen hij de
duitsche en portugeesche synagogen bezocht: ‘De synagogen vertoonen hetzelfde
grondplan als de Protestantsche kerken bij ons1). De vrouwen zitten op de gaanderijen
achter hekwerk, waardoor zij kunnen zien, zonder zelf gezien te worden, tenzij zij
opstaan. De mannen hebben hun plaats beneden in het schip, op lange banken langs
den wand; verder zijn beneden de jongelieden. Waar zich bij ons het altaar bevindt,
staat de tabernakel of offerkist; zij bewaren daarin hun heilig gereedschap, zoo ook
de Heilige Schrift, niet den geheelen Bijbel, maar alleen den Pentateuch, de vijf
boeken Mozes, die op een zeer lange perkamenten rol geschreven zijn. Dit perkament
wordt om twee staven heengerold en met zijden koorden als een zuigeling omwonden,
aan de einden der staven zitten zilveren klokjes in den trant van onze
kinderrammelaartjes. Over deze rol wordt een hoes van zijde of brokaat of eenige
andere bonte stof getrokken. Wanneer dit kostelijk onderpand van hun geloof van
den schrijn naar den lezenaar gedragen wordt, verheffen allen zich van hun zitplaatsen
en buigen het hoofd. Na het neer-

1) N.l. niet in kruisvorm gebouwd.
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leggen op den lezenaar, die vlak als een tafel is, wordt het omhulsel er afgenomen,
het perkament te voorschijn gehaald en uitgerold, vervolgens wordt er gelezen en
gezongen of eigentlijk meer gemurmeld. Er staan drie of vier menschen aan den
lezenaar, die vaak gelijktijdig, soms elk alleen zingen, van tijd tot tijd zingt ook de
geheele gemeente, afwisselend vraagt de een den ander, het allermeest echter wendt
de rabijn zich tot een der verder afstaanden en deze begint dan terstond te murmelen,
zoo komen bijna allen de een na den ander bij den lezenaar. Verboden is het er iemand
te groeten of het hoofd te ontblooten. De joden dragen daar witte mantels van kamelot,
die over het hoofd worden getrokken en in de vier hoeken met gekleurde taf zijn
afgezet. Enkelen bezitten ook eigen gebedenboeken, die in de Hebreeuwsche taal
geschreven zijn. Ik zag er jongelingen en zelfs kleine knapen, die zoo goed
Hebreeuwsch lazen en verstonden als ik Fransch. Nadat eenigen tijd uit den Pentateuch
gezongen is, rolt men dezen weder op, een knaap treedt naar voren bij den lezenaar
en zingt vrij lang alleen, vervolgens staan allen op en zingen tot slot een goed klinkend
gezang. Daarna begaf ik mij naar de Portugeesche synagoge, waar de geleerde hoewel
nog niet oude Menasseh ben Israël rabijn is1); van hem had mij reeds Mochinger in
Danzig2) verteld. Ik sprak hem aan en onderhield mij een poos met hem; toen hij
echter door eenige vrouwen uit Utrecht werd toegesproken, ging ik verder, daar ik
weinig tijd had; onderwijl bezag ik deze synagoge. Overal hangen ter versiering
houten borden aan den wand, waarop planten en boomen en hebreeuwsche spreuken
geschilderd zijn, maar verder is er

1) Zie over Menasseh ben Israël: J.M. Hillesum in het Amsterdamsch Jaarboekje van 1899,
bldz. 28 en v.
2) Johan Mochinger werd, na reizen door Holland, Engeland en Frankrijk gemaakt te hebben,
professor in de welsprekendheid aan het academisch gymnasium te Danzig, later was hij
pastor van de Katharinenkerk aldaar. Hij leefde van 1603 tot 1656. Ook Hillesum noemt
hem als bekende van Menasseh met wien hij in briefwisseling stond. Zie: Amsterd. Jaarboekje,
1899, bldz. 33.
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geen afbeelding van eenig levend wezen, zelfs van geen vlieg of wurm. De joodsche
vrouwen zien er zoo zindelijk en voornaam uit, als eenige andere vrouw in de stad.
Het verschil ligt slechts in de kleur der oogen, daar die uit Portugal zeer donkere
oogen hebben en die der Hollandsche vrouwen blauw of grijs zijn. Nergens leven
de Joden naar hun eigen zeggen zoo vrij als te Amsterdam’.
Ogier verzuimde ook niet in Amsterdam, toen de stad der meest vrije
meeningsuiting, de drukkers en boekhandelaars te bezoeken. Bij een van dezen,
Laurenz1), zag hij veel hebreeuwsche boeken en in den winkel van Willem Blaeu
kocht hij voor 30 penningen een grieksch Testament. Onder de boeken van den meest
verscheiden inhoud zag hij ook vele, die tegen de Fransche regeering gericht en te
Brussel gedrukt waren. Door bemiddeling van den geleerden en zeer gezienen Joachim
Wicquefort2), die hem ook in den winkel van Blaeu gebracht had, maakte Ogier daar
kennis met professor Gerhard Vos, den geleerden historicus en bibliothecaris der
Amsterdamsche stadsboekerij, als ook met andere geleerden. Gebrek aan tijd was
tot zijn spijt oorzaak dat hij den beroemden Caspar van Baerle en Hortensius niet
leerde kennen. Daarentegen bracht hij bij Wicquefort een recht aangenamen
Zondagvoormiddag door. Hij zag zijn boekerij, zijn schilderijen, zijn muntencollectie
en zijn talrijke uit Indië en andere vreemde landen afkomstige rariteiten. Zoo bezat
Wicquefort een vijftal grieksche boeken met teekeningen van Albrecht Dürer op de
eerste bladen. ‘Een geheelen dag’, schrijft Ogier in zijn dagboek, is niet voldoende,
‘om deze rijke en merkwaardige verzameling grondig te leeren kennen. Ik schonk
hem een exemplaar van mijn

1) Hendrik Laurentz, Laurentius. Lauwerenz of Lorenzi woonde ‘op 't Water bij de Oude
Brugghe’. Zie Ledeboer, Alfabetische lijst van boekdrukkers, enz. blz. 105.
2) Joachim Wicquefort, diplomaat en bekend kunstliefhebber, de vriend van Barlaeus, met wien
hij in briefwisseling was, trad later in buitenlandschen dienst. Zijn verzameling grieksche
munten kocht Heinsius voor koningin Christina van Zweden. Zie over hem o.a.: Michaud,
Biographie universelle ancienne et moderne. Nouvelle édition, tom. XLIV, bldz. 569.
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Sireni Balthici’1); hij is bekend met alle geleerden in ‘Holland, de markies St.
Chaumont had mij brieven voor hem meegegeven’.
Dienzelfden Zondag kwam Ogier ook in het huis, waar de katholieken hun
bijeenkomsten hielden2). Hij vernam daar, dat juist in die dagen twaalf jezuïten in
Amsterdam vertoefden, die in Indië waren gevangen genomen en hierheen gevoerd.
Met den gezant bezocht Ogier ook nog de buiten de stad gelegen paardenstallen, die
gemakkelijk 2000 paarden konden bergen3). Nog dienzelfden dag verlieten de reizigers
Amsterdam, de bagage werd per schuit naar Rotterdam gezonden en terwijl eenigen
van het gevolg regelrecht naar den Haag gingen, reisde d'Avaux met zijn secretaris
per wagen naar Leiden; de paarden werden aan de hand meegevoerd. Hun middagmaal
gebruikten zij in een dorp, waarvan de bewoners tot Ogiers verbazing alle roomsch
waren; hun kerk werd met Paschen wel door tusschen de 500 à 1000 katholieken
bezocht. Tegen vier uur in den middag werd de tocht naar Leiden voortgezet,
opgetogen waren de reizigers over het fraaie landschap en het mooie weer, waarvan
Ogier de in onze Hollandsche ooren wel sterk overdreven klinkende beschrijving
geeft: ‘Sedert de schepping der wereld was zeker nauwelijks een dag zoo mild, van
zonnegloed noch regen of stof hadden wij eenigen last, de lucht was zoo klaar, de
wegen zoo effen, zonder steenen of andere hindernissen. De kanalen zijn van hier
af ononderbroken, aan weerszijden staan rijen hooge boomen, menigmaal ook slechts
aan een kant, zoodat men een ruim gezicht heeft over

1) Een door Ogier vervaardigd Latijnsch gedicht ter eere van Constantia Czirenberg, dochter
van een Danziger burgemeester. Het is te vinden op bldz. 498 van het gedrukte eerste deel.
2) Er waren toen vele huizen, door de roomschen daarvoor gebruikt. Zie De Katholiek N.R. IX
(1890) bldz. 20.
3) Wagenaar zegt niets van deze buiten de singels gelegen stallen; hun plaats was sedert 1611
aan de N.Z. Voorburgwal ter hoogte van het paleis, in 1661 werden zij verplaatst naar ‘de
steenen brug’ tusschen de Mol- en Huiszittensteeg. Zie Wagenaar, Beschrijving van
Amsterdam, deel II, bldz. 47.
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het water, waarover ontelbare schepen voorbij zeilen, steeds af en aan, en zwanen
langs de oevers glijden, terwijl wij snellen door talrijke dorpen, die in schoonheid
en netheid zeker menig provinciaal hoofdstadje overtreffen en waarin de statige
kerken, de bruggen en straten moeilijk dorpsch kunnen genoemd worden. De huizen
zijn met groote tusschenruimten langs den geheelen weg gebouwd. Men bereikt ze
over bruggetjes, die opgetrokken kunnen worden, zij zijn met grachten en wallen
omgeven. Een aardig gezicht is het, als de meisjes en vrouwen 's avonds in schuitjes
door de sloten varen naar de verschillende eilandjes om er haar koeien te melken.
Zij vullen daar haar hooge tinnen kannen met de voortreffelijke zuivere melk.’ En
hij vervolgt op lyrischen toon: ‘Zoo ergens in de wereld, dan zijn hier de eilanden
des geluks, “les champs elysées”, niets herinnerde ons in het geheele land aan armoede
of onreinheid.’
Ook de netheid in kleedij, de goede kwaliteit der gedragen stoffen en de geriefelijke
inrichting en smaakvolle meubileering der huizen trekken zijn aandacht, zelfs schijnt
hij dit alles wat te weelderig te vinden. Hij zegt er ten minste van: ‘Zeker is het, dat
de echtgenooten van vele onzer Fransche beambten en koninklijke raadsheeren niet
zoo kostbaar en voornaam gekleed gaan als deze Hollandsche landjuffers. In haar
huizen vindt men gemakkelijke en fraaie meubelen van allerlei soort, ja zelfs vrij
goede schilderijen en vele landkaarten, waarmede zij de wanden hunner voorhuizen
en deelen versieren. De vensters zijn van wit, kristalhelder glas met bonte wapens
of teekeningen verfraaid. De buitendeuren zijn beschilderd, de muren van baksteen,
van buiten rood en van binnen gewit, welk witsel elk voorjaar na den rook en smook
van den winter wordt verfrischt. In deze landstreken trekken velen zich terug, die
door den handel rijk zijn geworden of uit de Spaansche Nederlanden naar hier zijn
uitgeweken. Hun vrouwen en dochters zien er zoo deftig en voornaam uit, als leefden
zij in de groote steden of vertoefden zij aan vorstelijke hoven, en terwijl zij door
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deze kanalen en waterwegen spelevaren, verwachten zij haar broeders, de kooplieden,
die onderwijl met Portugal en Spanje wedijveren in het plunderen en verdeelen van
Indië.’
Om zeven uur in den avond kwamen de reizigers in Leiden aan, waar het volk te
zamen stroomde om den stoet van paarden te zien. Ogier vond Leiden nog voornamer
dan de andere Hollandsche steden, wat hij toeschreef aan de beroemde hoogeschool
en het groote aantal jongelieden van edelen huize, die uit alle oorden van Europa er
kwamen studeeren.
Den volgenden dag, 28 Juli, bezocht hij al dadelijk de universiteit, liep er de
verschillende zalen door en besteeg ook den toren, die tot sterrekundig observatorium
diende, en waar een verrekijker stond, waarmee ‘men de geheele provincie kon
overzien’. Ook de beroemde drukkerij der Elzeviers werd bezocht, men drukte er
juist de Samenspraken van Erasmus en Heinsius' kommentaar op Matthaeus. Hij zag
den Hortus academicus of ‘Cruyt-hof’ en de ‘Halle, waar dieren van allerlei soort
hangen, ze allen te bekijken had zeker eenige uren vereischt. In een ander rijksgebouw,
waar ook een kerk is, zagen wij de aanzienlijke bibliotheek1), met de boeken door
kettingen aan de leestafels verbonden, de kleinere banden staan in afgesloten kasten.
Portretten van beroemde geleerden, zooals Erasmus, Joseph Scaliger en vele anderen
hangen aan de wanden. Wij gingen verder in de anatomische zaal, waar men de
sceletten van vele dieren ziet, verder egyptische mummiën, antieke afgodsbeelden,
grafurnen en graflampen’. Tot zijn niet geringe vreugde vond hij den volgenden dag
van deze verzameling een catalogus in het bekende reisverhaal van Hegenitus2). Hij
sprak den rector der hoogeschool Dr. Adolphus Vorstius, die in 1624 zijn vader als
hoogleeraar

1) De bibliotheek was gevestigd op de bovenverdieping der ‘Falide Bagijnenkerk’, in een der
vertrekken van de bibliotheek was de ‘anatomieof ontleedkamer’.
2) C. Hegenitii Itinerarium frisio-hollandicum et Abr. Ortelii Itinerarium gallo-brabanticum.
Lugd. Bat. exoff. Elzeviriana 1630, bldz. 103 en v.v.
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in de medicijnen en als herbarist was opgevolgd. Na nog de St. Pieterskerk bezocht
te hebben, waar de groote vlaggen in 1588 op de Armada veroverd, zijn aandacht
trokken1), verliet hij het ‘Duitsch Athene’. Over Delft waar zij o.m. het praalgraf van
den Zwijger zagen en (in de Nieuwe kerk) het grafteeken van Elisabeth van Marnix,
dochter van Marnix van St. Aldegonde, opmerkten, en van een deftige begrafenis in
dezelfde kerk getuigen waren, ging de tocht naar Rotterdam, waar zij 's avonds om
zeven uur aankwamen. Den volgenden morgen om acht uur maakte Ogier met een
van het gevolg, een zekere Aubriot, een uitstapje naar den Haag in de landelijke
trekschuit. Hun eerste gang was naar het Binnenhof, waar in de Groote Zaal de
boekhandelaars hun uitstallingen hadden2). In een der boekwinkels maakte Ogier
kennis met den geleerden Rivetus, die later theologisch professor in Leiden werd,
maar toen goeverneur van den jongen prins van Oranje was. Toen deze hoorde, dat
hij Rivetus' neef, Gohier genaamd, die secretaris van den poolschen vorst Radziwill
was, gesproken had, noodigde hij hem bij zich, liet hem zijn mooie bibliotheek zien
en verschafte hem door zijn aangenaam onderhoud een prettigen middag. Zeker ook
door Rivetus' bemiddeling was Ogier getuige van het vroegmaal der ‘Winterkoningin’.
Aan tafel zaten twee Pfalzgraven, een keurprins van Brandenburg (de latere Groote
Keurvorst, die toen in Leiden studeerde) en een zoon van den prins van Hessen. Ook
in de vertrekken van den Prins werd Ogier rondgeleid. Hij zag Frederik Hendrik met
een twaalftal gasten, meest vreemdelingen, aan tafel. Tot zijn verbazing bemerkte
Ogier, hoe overal aan het hof de Fransche mode gevolgd werd tot in het maaksel van
een

1) Nog in 1762 was ‘de vlagge of wimpel’ te zien door Pieter van der Does, schout van Leiden,
veroverd. Zie Fr. van Mieris, Beschrijving der stad Leyden. Deel I, bldz. 52.
2) Zie over deze boekenkraampjes Ising, Het Binnenhof. De Groote Zaal, bldz. 42b en het
Haagsch Jaarboekje, 1889, bldz. 90-92, waar blijkt, dat ook andere kooplieden hun waren
op deze hiervoor wel wat zonderlinge plaats uitstalden.
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daar staande koets en de snit der livreien van de dienaars en lakeien, die ook onder
elkander Fransch spraken. 's Gravenhage vond hij prachtig, vol mooie huizen en met
schaduwrijke lanen langs de grachten, ‘kortom een verlustiging der oogen.
Merkwaardig is het, dat men dit oord geen passende benaming kan geven, waarom
zou men het een dorp noemen, daar 't toch vele steden in grootte en glans overtreft!
en waarom stad, terwijl 't niet door muren en bolwerken omringd is! Want waar men
gaat en om zich heenziet, is de vrije hemel en een open vergezicht, boomen, beekjes
en idyllen wenken U en niets doet U denken aan de onrust en het lawaai eener stad.
En toch is hier een levendige wisselwerking tusschen geleerdheid en fijne beschaving,
erotische lectuur en galante avonturen; hier wordt het wonderfijne batist vervaardigd
en de kostbare zijden stoffen ter verkoop aangevoerd; terwijl uit alle oorden der
wereld hier menschen te zamen komen om er genotvol en behagelijk te leven’.
In den namiddag keerden onze Franschen weer per trekschuit naar Rotterdam
terug, welke manier van reizen Ogier als de aangenaamste en gemakkelijkste prijst.
Over Rotterdam is hij bizonder slecht te spreken, het eenige wat er hem aan
wetenschap en beschaving herinnerde, was het standbeeld van Erasmus op de Groote
Markt. De inwoners noemt hij ruw en onbeschoft en over de herbergiers heeft hij
een lang verhaal, waarin zij als ware afzetters worden beschreven. Van de
boekwinkels, die hij in deze stad bezocht, noemt hij in het bizonder die van Izaak
Waesberg, die hem vertelde, dat hij zoo juist een woordenboek op Caesar's gallischen
oorlog gereed had en hiervan den volgenden dag exemplaren naar Frankrijk aan
Petitical in Rouaan verzenden zou1).

1) Deze uitgaaf vond ik nergens genoemd ook niet door Ledeboer, wel vermeldt deze, dat in
1636 bij Isaack van Waesberghe is verschenen: ‘Le grand dictionaire François-Flamen’,
gevolgd door ‘Den schat der Duytscher tale, met de verklaringe in 't Fransoys... vermeerdert,
enz. door Edouard Leon Mellema’, welke boeken ook bij van Waesberghe gedrukt zijn: ‘De
nostre Imprimerie le 1 d'Avril 1636’. Zie A.M. Ledeboer, Het geslacht van Waesberghe. 2e
vermeerderde uitgaaf, bldz. 100. Vermoedelijk heeft Ogier den boekdrukker verkeerd begrepen
of heeft een onduidelijke passage in het handschrift met de woorden lexicon en gallicum of
i.d. Dr. Schottmüller tot deze gevolgtrekking gebracht?
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Door het slechte weer kon het gezelschap eerst den tweeden Augustus de reis
voortzetten en wel met een aan den stadhouder behoorend jacht. In Dordrecht, waar
zij 's morgens om zeven uur aankwamen na een overtocht, die vier uur had geduurd,
beviel het Ogier wel. Hij zag er de Groote Kerk met het fraaie door Jan Terwen
gesnedene koorgestoelte en zijn meester d'Avaux maakte in het Muntgebouw kennis
met den muntmeester, Symon Rottermondt Adriaansz, lid van den stedelijken raad1),
die een ervaren natuur- en sterrenkundige bleek te zijn en in wiens verzameling
instrumenten vooral een kunstvol uurwerk met aanschouwelijke voorstellingen van
de bewegingen der hemellichamen de aandacht van den gezant boeide.
Ook van deze oude veste laakt Ogier de ruwheid der inwoners; zij vertoefden er
echter niet lang, reeds een paar uur later ging het alweer verder. Door het Kil en langs
het dorp 's Gravendeel, waar het schip door twee paarden moest getrokken worden,
kwamen zij in het Hollandsch Diep. Zoo tusschen de Zuid-Hollandsche en Zeeuwsche
eilanden doorvarende, bereikten zij Walcheren, waar zij door tegenwind genoodzaakt
waren te Veere te landen, in plaats van te Vlissingen, zooals oorspronkelijk in de
bedoeling lag. De gezant vertrok onmiddellijk naar Middelburg om daar van de
Zeeuwsche admiraliteit verlof te vragen met een oorlogsschip de verdere reis naar
Frankrijk te maken, welk verzoek door den prins van Oranje werd ondersteund.
Terwijl deze zaak in orde werd gebracht, zag hij de schilderijen-verzameling van
Johan Jz. Huysen2). De stad maakte een aangenamen indruk op de reizigers, die de
vele boekwinkels en de meer dan veertig goud- en

1) Zie over Rottermondt, M. van Balen, Beschrijving van Dordrecht, bldz. 982 en over het
Dordtsche Muntgebouw hetzelfde werk, bldz. 679 tot 682.
2) Het was door bemiddeling van den schoonvader van den eigenaar, Jan de Knuyt, dat hij deze
zag. Zie over deze beiden F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, deel I, bldz. 450, 451
en 552-555.
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zilversmeden als zoovele teekenen van de daar heerschende welvaart beschouwden.
Den 6en Augustus vertrok d'Avaux weer naar Veere om van daar per schip naar
Vlissingen te gaan, waarheen Ogier en eenige anderen van het gevolg over land
gingen en natuurlijk eerder aankwamen. Den tijd, dien hij wachten moest op de
aankomst van den gezant, benutte hij door het stadhuis te bezichtigen, van welks dak
hij genoot van het ruime uitzicht over de Schelde met de vlaamsche kust en over
Walcheren; aan de wanden van de zaal in het gebouw zag hij de portretten der
Bourgondische hertogen en der Oranjes1). De stad nog eens rondwandelende ontdekte
hij in de rustige nabijheid der wallen een tuin, dien hij in zijn dagboek prijst als een
heerlijk, aantrekkelijk plekje.
Eerst tegen het vallen van den avond voer het prinselijk jacht met den gezant aan
boord de haven binnen, waar meer dan honderd fregatten lagen, welke door de
Hollanders op de Spanjaarden waren veroverd. Onderweg had d'Avaux nog een
huiswaarts keerenden Oostinjevaarder bezichtigd, van welks lading hij wonderen
vertelt. Aan boord van een Hollandsch oorlogschip, waarover kapitein Pieter
Adriaansen het bevel voerde, ging men nog dienzelfden nacht onderzeil, tegelijk met
een groote, lang door tegenwind opgehouden vloot koopvaardijschepen. Zeven dagen
later werd Dieppe bereikt, nadat men onder Duinkerken nog een storm had
meegemaakt. Den 22en Augustus kwamen onze reizigers na een ruim tweejarige
afwezigheid te Parijs. ‘Zonder van kleeding te wisselen, begaf de gezant zich naar
kardinaal de Richelieu om van zijn gelukkig volbrachten tocht verslag te geven’.

1) Het stadhuis werd in 1809 door het bombardement der Engelschen verwoest.
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Economische kroniek.
Verslag der Commissie van Voorbereiding van het ontwerp tot
vaststelling eener nieuwe tariefwet.
Wanneer er in Nederland nog lieden zijn, die ten aanzien der vraag, of wij het geldend
stelsel onzer invoerrechten behooren te verruilen tegen het door deze Regeering
ontworpene, in het onzekere verkeeren, dan moet men wenschen dat deze weifelaars
het geduld en den tijd hebben om kennis te nemen van de zeer vele en omvangrijke
stukken, welke de Commissie van Voorbereiding uit de Tweede Kamer kort vóór
Augustus d.j. heeft openbaar gemaakt als de vrucht van het tusschen haar en de
Regeering gepleegd overleg. Het is intusschen voor de niet-overtuigden niet noodig
dat zij heel den stapel doorworstelen, genoeg zou het zijn, namen zij slechts kennis
van de algemeene beschouwingen en bladerden zij daarna nog eens vluchtig in de
beraadslagingen omtrent die tariefposten, waarover het uitvoerigst tusschen de overleg
plegende partijen is gesproken. Mij dunkt, wie niet meer doet dan dit, die moet reeds
tot het inzicht komen dat in dit geding de zaak der aanvallende partij, der
vrijhandelaars, ongelijk veel sterker stond dan die der verwerende, der tot bescherming
gezinde.
Het is misschien niet geheel juist, de vrijhandelsgezinde Kamerleden de aanvallende
partij te noemen. Natuurlijk kwamen zij in verzet tegen de door de Regeering
voorgeslagen wijziging onzer handelspolitiek en in zoover droeg hun optreden een
offensief karakter. ‘Uw stelsel deugt niet’, zoo voerden zij den Minister tegemoet.
Doch daar diens stelsel meebracht een breken met het bestaande, moest naast den
aanval daartegen tevens worden gesteld een verweer, dat saam te vatten viel in de
bewering: dat de uitkomsten van het tot nog toe gevolgd systeem allerminst naar een
omzwenking deden verlangen. En omgekeerd was ook voor hen, die de plannen der
Regeering steunden, een dubbele taak wegge-
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legd: te betoogen dat wijziging, gelet op de onbevredigende resultaten van het
vasthouden aan den tot nu gevolgden koers, noodzakelijk was; en voorts: dat dan de
door den Minister aangewezen koers gunstiger dan de oude zou werken.
Men ziet dus dat in de houding, die beide partijen bij dit steekspel moesten innemen,
was een element van stellige bewijsvoering en een van bespiegelende beschouwing:
hoe is 't tot nog toe onder de werking van het geldend tarief gegaan? en: wat kan
men als werking van het aangeboden tarief verwachten? Welnu, nog eens: in beide
deelen van dit geding was - naar ik meen ook voor den onbevangen, buiten den strijd
staanden beoordeelaar - de zege aan de zijde van hen, die tegen de voornemens der
Regeering verzet aanteekenden.
Allereerst dus werd de vraag gesteld of de ten onzent sedert '62 en '77 volgehouden
gedragslijn tot gevolgen geleid heeft, welke het kiezen van een andere lijn raadzaam
moesten maken. Hier stond men op den bodem der concrete feiten. De voorstanders
van den vrijen handel waren hier volmaakt in hun recht, toen zij - gedachtig aan den
regel dat de bewijslast rust op den eischer - het bewijs dat het wegens vermeend
treurig effect der geldende rechten noodwendig was onze tariefwetgeving te wijzigen,
vergden van hen, die deze wijziging aanbevalen. Niettemin brachten zij in eersten
aanleg reeds velerlei materiaal in het geding om aan te toonen dat het der wederpartij
opgelegd bewijs door deze niet zou kunnen worden geleverd. En hier hadden zij
gemakkelijk gewonnen spel. Want men moet inderdaad ziende blind zijn om te
kunnen ontkennen dat - moge al de elders gevolgde bescherming ons nadeel
berokkenen, hetgeen trouwens voorstanders van vrijhandel grif toegeven - het volgen
van vrijhandel in Nederland sedert 50 jaar geleid heeft tot een zeer heugelijke stijging
van heel onze volkswelvaart. Overbekend is de gunstige staat van onzen landen onzen
tuinbouw, die meer en meer groote bedrijven en exportbedrijven geworden zijn, die
hun uitvoercijfers in tien jaar tijds met meer dan 100 millioen guldens zagen stijgen,
trots het streven onzer buren van verre en nabij om deze producten te weren of liever:
duurder te betalen dan zij bij opening van de grenzen zouden behoeven te doen. Onze
handel, onze scheepvaart, onze koopvaardij... zij verkeeren in blakenden welstand.
Onze nijverheid, - wij zeiden reeds dat de invoer-belemmering, door vreemde rijken
aan onze industrieele voortbrengselen in den weg gelegd, schade niet enkel aan die
rijken zelven doch ook aan ons teweeg
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brengt. Maar van zoo algemeene werking en van zoo grooten omvang is die schade
niet, of ook de nijverheid in Nederland heeft zich tijdens de laatste halve eeuw op
merkwaardige wijze weten te ontwikkelen: op allerlei gebied breidde zij zich uit en
ook zij wist - tolbarrières ten spijt - haar voortbrengselen, voor zoover in het
binnenland daarvoor geen plaats was, elders van de hand te doen of ‘vrije’ markten
daarvoor op te zoeken, waar zij gemakkelijk den beschermden Duitschen of Franschen
mededinger in den hoek drong. Moge het waar zijn dat de elders gevolgde protectie
onze nijverheid schaadt, doordat zij haar belet haar export achter den hoogen
tariefmuur te plaatsen of doordat zij tot verkoop van overproductie tegen lage prijzen
in Nederland leidt, - dat eerstgenoemd nadeel heeft de algemeene ontwikkeling van
ons fabriekswezen niet kunnen tegenhouden en tegenover het tweede staat dat onze
verbruikers profijt trekken van de zoo goedkoop aangeboden waren. Tot die aldus
door den vreemdeling boven eigen landgenoot bevoorrechte Nederlandsche
verbruikers behooren in grooten getale ook de Nederlandsche ambachtsbazen en
fabrikanten, wier concurrentie met den vreemdeling verlicht wordt doordat zij uit
den vreemde een en ander betrekken op gunstiger voorwaarden dan waaronder de
buitenlandsche mededinger in zijn eigen land die goederen kan verkrijgen... Zoo is
dan de elders gevolgde bescherming voor ons zeker geen onvermengd nadeel en dat
de hier gevolgde vrijhandel goede vruchten afwerpt, blijkt uit allerlei onwraakbare
feiten, niet het minst uit die welke neergelegd zijn in de ter gelegenheid van de
Brusselsche Wereldtentoonstelling openbaar gemaakte ‘Aperçu's’ onzer afdeeling
Handel. Waar zijn dan de teekenen van inzinking onzer welvaart, die een wijziging
van onze handelspolitiek zouden rechtvaardigen?
Hoe nu trachtte de tegenpartij het bewijs van het tegendeel te leveren? Allereerst
door de niet ter zake doende bewering dat in Nederland geen ‘vrijhandel’ doch
‘eenzijdige vrije invoer’ bestaat. Niet ter zake doende, want: noem het geldend stelsel
met welken naam gij wilt, gij ontkomt daardoor niet aan de noodzakelijkheid in het
licht te stellen dat dit - hoe dan ook aan te duiden - systeem slecht heeft gewerkt...
Die slechte werking, zoo heet het dan verder, blijkt hieruit dat ons land niet datgene
voortbrengt op welks productie het van nature is aangewezen, maar die goederen,
tot welker vervaardiging de tariefverhoudingen in het buitenland ons nopen. - Een
bewering zonder bewijs, want zij, die haar uitspraken, verzuimden de waarheid
daarvan door voorbeelden te
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staven. Doch alweer: laat het waar zijn dat de in vreemde rijken gevolgde
handelspolitiek Nederlands productie ten deele in een scheeve baan schuift, dan rijst
toch de vraag, niet alleen of protectie al te met het aangewezen middel is om een
‘natuurlijke’ productie te vestigen, doch ook deze: of die dan naar men meent ten
deele verwrongen Nederlandsche productie minder welvaart brengt dan bij geheel
normale verhoudingen hier gevonden zou worden. Vragen intusschen, waarop de
tegenpartij geen antwoord geeft. Zij oordeelt dat er industrieën te noemen zouden
zijn [doch noemt ze niet!], welke ten onzent van nature zeer wel bestaanbaar waren
doch welker opkomst door de protectie in andere landen wordt tegengehouden. Maar
indien dit juist is, zouden dan deze industrieën onder de koestering van bescherming
ten onzent opbloeien naast die, welker bestaan in onze vrijhandelspolitiek gegrond
is? Waarschijnlijk is zulks niet: de laatste zouden na en door de koersverandering
gaan kwijnen of verdwijnen; men kan slechts hopen dat de eerste ten volle de ledig
geworden plaatsen vullen zouden. Geschiedde dit, er ware slechts verplaatsing, geen
vermeerdering van arbeid en arbeidsgelegenheid. Is voorts, zoo mag men vragen, de
chronische werkloosheid ten onzent omvangrijker dan in beschermende staten, waar,
gelijk bekend is, elke crisis en elke conjunctuurs-wijziging zich veel scherper dan
in Nederland gevoelen doet? Eerst wanneer het waar was, hetgeen dan ook door onze
protectionisten beweerd - maar alweer: niet bewezen - wordt, dat ons ‘exces van
werkkrachten’ sterker is dan elders, eerst dan kon men zich vleien met de verwachting
dat uitbreiding van onze ‘natuurlijke’ productie (gesteld, zij ware door bescherming
bereikbaar) iets anders dan louter verschuiving van arbeid opleveren zou.
Bestrijding van het kwaad, dat volgens des Ministers medestanders door
buitenlandsche tariefverhoudingen over onze nijverheid wordt gebracht, moet dan
naar hun inzicht geschieden door wat heet ‘egalisatie van productievoorwaarden’.
Daarbij erkent men echter - en hoe zou men het ook kunnen ontkennen? - dat deze
egalisatie in den stricten zin is onuitvoerbaar. Stricte uitvoering toch zou hierop
neerkomen dat men voor elk ingevoerd of straks in te voeren artikel naging op welken
voet het in de verschillende landen van herkomst wordt voortgebracht, om dan voor
elk artikel afzonderlijk en daarbij bijzonderlijk ten aanzien van elk voortbrengend
en hier invoerend rijk het ‘neutraliseerend’ recht vast te stellen. Maar die vaststelling
zou slechts tijdelijk kunnen
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zijn, want wanneer voor eenig artikel in eenig land de productievoorwaarden zich
wijzigden, dan zou dienovereenkomstig ook ons recht moeten worden gewijzigd,
wilde het zijn ‘neutraliseerend’ karakter handhaven. En daar nu deze consequente
toepassing practisch natuurlijk ondoenlijk is, neemt men genoegen met een algemeene
schaal, met een door den Minister willekeurig gekozen ‘stelsel’ van hoogere rechten
bij verdere bewerking der grondstoffen, zich wel ervan bewust dat sommige van
deze rechten slechts door een buitengewoon gelukkig toeval wellicht op een gegeven
oogenblik zuiver ‘neutraliseerend’ zullen werken, wel wetende dus dat zij doorgaande
te hoog of te laag zullen zijn voor het doel, waartoe zij moeten strekken, doch zich
vastklampend aan het ‘stelsel’ van willekeur, omdat men het niet verder dan tot een
geheel willekeurige bepaling brengen kan! Dit heet dan ‘egalisatie’.
Deze ‘egalisatie’ moet voorts tevens dienen om te voorkómen dat wij voortgaan
met te ruilen op den voet van ongelijkheid. Ons land toch, zoo wordt hier geredeneerd,
moet bij den internationalen handel de waarde zijner goederen plus het bedrag der
buitenlandsche rechten (te stellen op b.v. 10%) leveren, dus in totaal: 110% en het
ontvangt (door den eenzijdigen vrijen invoer) niet meer dan 100% terug... Nu, van
deze staathuishoudkundige vondst wordt wel het alderbest gesproken door er 't
schrikkelijkst van te zwijgen! Aldus oordeelden klaarblijkelijk ook de
vrijhandelsgezinde Kamerleden, want ook zij lieten deze snuggerheid onweersproken!
Niet veel sterker was het verweer dat bij een volgend punt werd geboden. Uw
nieuw tarief, zoo was bij den aanval gezegd, is een sprong in het duister; gij kunt de
gevolgen van uw eigen voorstellen niet overzien. Ons maatschappelijk leven, de
huishouding onzer maatschappij en de voorziening in haar behoeften zijn dermate
ingewikkeld en samengesteld, dat gij niet weet, niet weten kunt welke werking uw
ingrijpen zal hebben. - Repliek: de ervaring, buitenslands opgedaan, bevestigt niet
de juistheid uwer stelling.
Men kan, dunkt ons, slechts betreuren dat ook deze ‘tegen’-stelling niet door hen,
die haar poneerden, werd bewezen met het betoog dat ingrijpende wijzigingen van
de handelspolitiek in vreemde rijken altijd die gevolgen opleverden, welke daarvan
verwacht werden. Misschien viel dit betoog den heeren wel wat moeilijk en werd
het daarom liever achterwege gelaten. Voor wat het bui-
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tenland betreft het tegendeel allerwaarschijnlijkst te maken, zou al een zeer lichte
taak zijn; daarvoor behoefde men o.a. slechts te herinneren aan de menigvuldige
veranderingen, die voortdurend in buitenlandsche tarieven aangebracht worden,
hetgeen toch zeker wel niet geschiedt omdat men telkenmale juist dat effect verkreeg
hetwelk men zich voorstelde te bereiken. Maar waartoe hier over het buitenland te
spreken, waar het binnenland zelf juist bij deze gelegenheid zoo treffende voorbeelden
van de onvoorziene werking der tariefwijziging heeft gegeven? Toen deze, nog
slechts ontworpen wijziging werd openbaar gemaakt, hebben tal van bij zulke zaken
betrokkenen zich tot Regeering of Parlement gewend met uiteenzetting van de
gevolgen, welke die in nijverheids- en handelsaangelegenheden deskundigen
voorzagen als het te wachten effect van des Ministers voorstellen. Nu kan men toch
wel onmogelijk volhouden dat er onder al dit door de ingewijden meegedeelde niet
zeer veel was, hetwelk èn voor den Minister èn voor de Kamer een nieuw en
verrassend licht wierp op den invloed dien de voorgenomen veranderingen in allerlei
sferen zouden oefenen. Niet vol te houden is dit, omdat juist in die door de bij een
post betrokkenen aan de hand gedane overwegingen de Commissie van Voorbereiding
(of haar minderheid) aanleiding vond om bij den Minister op wijziging en verbetering
aan te dringen, een aandrang, waaraan de Minister nu en dan gehoor gaf. Ook zonder
zoodanig verzoek der Commissie heeft de Minister op grond van nader door hem
ingewonnen inlichtingen eenige veranderingen in posten aangebracht. Bewijst een
en ander niet, dat de ontwerper bij de indiening van zijn wetsvoordracht telkenmale
had misgetast?
Op deze laatste vraag zou men kunnen antwoorden: nu goed, laat het waar zijn
dat het ontwerp van April '11 op velerlei punten correctie behoefde, maar thans is
dan toch, gelijk gij zegt, velerlei correctie aangebracht en wanneer straks ook bij de
openbare behandeling nog door verschillende verbeteringen thans overgebleven
fouten hersteld zijn, dan mag men toch hopen dat de wet na zoo ernstige voorbereiding
ons geen onvoorziene gevolgen meer brengen zal.
Deze tegenwerping zou misschien, en dan nog slechts ten deele, juist zijn, wanneer
het hier enkel betrof zuivering van fouten en wanneer alle, door de met de zaken
vertrouwden aangewezen, fouten inderdaad verbeterd waren. Maar noch het een
noch het ander is het geval. Men zou hier in de details van het tarief moeten afdalen
en daaraan verschillende voorbeelden moeten ont-
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leenen om aan te toonen in welke beperkte mate slechts het ontwerp-tarief van
Augustus '12 een inderdaad verbeterde uitgave van het ontwerp-April '11 is. Noemen
wij slechts één, doch een sterk sprekend voorbeeld. De Minister had meelrechten
voorgesteld, had dit voorstel verdedigd, gronden daartegen weerlegd, achtte
aanneming van dat voorstel in 's lands belang, voorzag daarvan gunstige economische
gevolgen. Zonder met een enkel woord te zeggen op welke gronden hij tot een
tegenovergesteld inzicht is gekomen, heeft de Minister deze posten teruggenomen.
Elders weer houdt hij tegen welgefundeerde bezwaren van belanghebbenden en tegen
den wensch ook van de meerderheid der Commissie van Voorbereiding aan zijn
vroegere opvatting vast. Of wel hij wendt op de meest verrassende wijze den boeg:
kan hij in plaats van de bestaande waarde-rechten voor zuidvruchten geen
gewichtsrechten krijgen, dan laat hij die vruchten liever geheel vrij. In zijn (niet
openbaar gemaakt) voor-ontwerp stelde hij een recht op gezaagd hout voor, doch
betoogde in zijn bij de Tweede Kamer ingediend ontwerp de overbodigheid en het
ongewenschte daarvan op gronden, hem aan de hand gedaan door de Commissie
voor de Handelspolitiek; wanneer dan echter houtzagers zulk een recht verlangen,
slikt de Minister zijn contra-betoog in en levert weer de vroegere redeneering, die
er voor moest pleiten1).
Kan men van zulk een bewindsman zeggen dat hij de gevolgen voorziet van hetgeen
hij voorstelt? dat hij een klaar inzicht heeft in een welgevestigde overtuiging omtrent
de invloeden, die zijn ingrijpen in het samengesteld raderwerk onzer
productievoorwaarden daarop zal uitoefenen? Bewijzen dan de vele wijzigingen of
zelfs de weinige verbeteringen in de tweede uitgave van het ontwerp dat de wet een
stuk werk zal zijn, waarvan de maker kan zeggen: dit is het, wat ik wil en dit zal het
effect hebben, dat ik daarvan verwacht?
Maar wij komen dan nu - de orde der §§ in het Verslag volgend - (terug) tot het
eerste in geding zijnde punt: den huidigen staat onzer nijverheid. Niet onweersproken
bleef de bewering dat haar toestand zeer bevredigend moet heeten. Hier en daar geeft
onze industrieele ontwikkeling lichtpunten te aanschouwen, maar de vraag mag
worden gesteld of die lichtpunten niet begonnen zijn te gloren onder den invloed der
bescherming, die ons tegen-

1) Zie over deze en andere punten mijn artikeltje: ‘Tariefwet-sprokkels’ in het Tijdschrift der
Maatschappij van Nijverheid (September 1.1.).
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woordig tarief biedt. Deze leden achtten het ‘onbetwistbaar, dat de Twentsche
weefindustrie belangrijk gesteund wordt door het geldende recht op katoenen goederen
en meenden, dat zonder dat recht de positie dier industrie hoogstwaarschijnlijk heel
wat minder krachtig zoude zijn’.
Volstaan wij ter bestrijding van dit ‘onbetwistbaar’ geacht punt met te herinneren
aan de betwisting, die de lezer van Onze Eeuw in onze vorige aflevering heeft kunnen
vinden.
Voorts wees men op de industrieele ontwikkeling in Duitschland en in België; wie
dàt ziet en dan onze industrie roemt, is met weinig tevreden. Herhaaldelijk hebben
onze protectionistische schrijvers immers cijfers gegeven over buitenlandsche
nijverheid en buitenlandsche welvaart in 't algemeen, welke de overeenkomstige
cijfers voor ons land verre achter zich laten....
Over de vraag: of en in hoever een vergelijking van Nederland met het buitenland,
met name met België en Duitschland, toelaatbaar is en wat die vergelijking ons leert,
zijn in het Verslag belangwekkende gedachtenwisselingen te vinden. Voorstanders
van bescherming wezen op den bewonderenswaardigen bloei, dien Duitschland, in
't bijzonder zijn industrie, sedert eenige tientallen van jaren beleeft. ‘Import en export
beide zijn er reusachtig toegenomen.’ Acht men deze verwijzing niet overtuigend
wegens het verschil in karakter tusschen dat land en het onze, let dan op op België.
Pleit de ervaring, daar opgedaan, tegen protectie? Is daar de energie door bescherming
in slaap gewiegd? De nijverheid heeft zich daar sterk ontwikkeld en kan er met het
buitenland uitstekend concurreeren.
Daartegenover werd - o.i. terecht - opgemerkt dat men ter verklaring van den
opbloei van Duitschland na '70 niet de toepassing der bescherming na '79 behoeft.
‘De vloed van geestdrift en zelfvertrouwen, dien de gebeurtenissen van 1870 en 1871
over dat land hebben doen gaan, en die zich allereerst uitten in een krachtig bankwezen
en een uitgebreid spoorwegnet, hebben den bodem geschikt gemaakt voor eene
oplevende industrie, die voorts door den rijkdom van den bodem, de
wetenschappelijke vorderingen dier dagen en de Regeeringszorgen voor al wat den
Duitscher in zijn economischen strijd zou kunnen helpen, niet weinig is bevorderd.’
In de jaren van den vrijhandel heeft de Duitsche nijverheidsontwikkeling reeds
ingezet; zij dateert geenszins van den keer in de handelspolitiek ten jare 1879. Die
ontwikkeling na '79 is geenszins een ongestoord pleidooi voor hooge tarieven. In de
jaren
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van het krachtigst protectionisme in Duitschland was de emigratie aldaar het sterkst.
Ter aanvulling van bovenstaande moge hier een enkele greep worden gedaan uit
het materiaal, dat beschikbaar is tot bestrijding van de stelling dat Duitschlands bloei
aan Duitschlands bescherming is te danken. Inderdaad is de grootste ‘Aufschwung’
in het Duitsche zakenwezen wel geweest vóór de invoering der protectie, tusschen
'71 en '74. Op 1 Juli '71 waren er in Pruisen 410 vennootschappen met een kapitaal
van ongeveer 300 millioen R.M.; ult. Dec. '74 was het aantal vennootschappen
gestegen tot 2267 en haar kapitaal tot 7300 millioen R.M. In Pruisen werden tusschen
'71 en '74 zooveel ijzer- en machinefabrieken opgericht als in heel het tijdperk van
1800-'70. Zeker, deze buitengewoonsnelle expansie liep spaak en leidde tot een crisis,
maar ook in perioden van bescherming zijn crisissen en ongunstige conjuncturen
voorgekomen. - Was het, uit een oogpunt van volkswelvaart, geen allerbedenkelijkst
verschijnsel dat de invoering van protectie in '79 gevolgd werd door toeneming van
het cijfer der kindersterfte, door afneming van het surplus der geboorten boven de
sterften, welk surplus eerst weer stijgt als Caprivi's handelstractaten een mildere
politiek inluiden? En toont niet onder vigueur dierzelfde mildere politiek Duitschlands
nijverheid grootere expansie dan in voorafgaande jaren? Wanneer von Bülow dan
het roer weer in straffer protectionistische richting omlegt, stijgt de duurte van het
levensonderhoud dermate dat de voeding, kleeding enz. der soldaten den Duitschen
Staat over 1908 55 millioen R.M. meer kost dan gemiddeld over de vorige jaren.
Lijdt niet de Duitsche uitvoerhandel onder het den invoer en den uitvoer beperkend
tarief? De ‘Handelsvertragsverein’ maakte in 1907 de uitkomsten van een onderzoek
openbaar, waaruit bleek dat allerlei industrieelen klaagden over den invloed der
beschermende handelspolitiek op hun bedrijf; handelaren in gerst, hout, zuurkool,
slachtvee, conserven, delicatessen, confituren, kaas; aan die handelspolitiek werd
uitvoer-belemmering toegeschreven door fabrikanten van hout, leer en schoenen,
(boekweit)meel en grutten, worst, sigaren, cement, porcelein, glas, papier, textiel,
confectie, metaalwaren, machines, uurwerken, chemische producten.... En hoeveel
verbruikers zouden in Duitschland klagen?
Zeker, de nijverheid in dat land ontwikkelt zich krachtig onder de gunstige werking
van allerlei factoren. De tot standkoming der Rijkseenheid wekte een krachtig
nationaal besef. Het Duitsche
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volk is toegerust met taaie volharding, met ‘Ausdauer’; de Duitscher is goed
onderlegd, geniet voortreffelijk handelsonderwijs, is plooibaar en buigzaam in den
omgang met vreemdelingen; hij is de geboren kolonist, kent vreemde talen, past zich
gemakkelijk aan in vreemde landen aan vreemde toestanden. Hij is arbeidzaam,
energiek en sober. Zijn land biedt hem voor ontwikkeling van nijverheid zeldzame
voordeelen in verschillende natuurlijke rijkdommen, die elders niet of althans niet
in die mate worden gevonden. De degelijke Duitsche wetenschap is er op uit hare
‘Errungenschaften’ aan de industrie dienstbaar te maken. De Duitsche
commis-voyageur laat zich door herhaalde afwijzingen niet afschrikken, zoekt en
vindt overal een nieuw afzetgebied. Het is een groot volk, het Duitsche, d.w.z. begaafd
met eigenschappen, die den koopman en den industrieel uitnemend te stade komen.
Hoeveel van al het hier aangeduide missen.... b.v. wij, missen ook de Franschen, die
onder een veel sterker protectionistisch stelsel leven en wier nijverheid [niettemin?
of: ook daardoor?] bij de Duitsche ver achter staat?
In Duitschland ziet men groote dingen gebeuren, ook op nijverheidsgebied, maar
men ziet er ook zeer duidelijk de groote bezwaren van de beschermende
handelspolitiek. Rijkdommen worden er overgegaard en verteerd, maar er is pijnlijke
duurte van levensmiddelen .... Over 't geheel schijnt er niet het evenwicht te zijn dat
in ons land wordt gevonden.
En België? Een vergelijking tusschen dat land en het onze is ook niet in enkele
regels op te zetten. Is er in België bescherming? Ja en neen. Nadat men daar tijdperken
gekend heeft van meer vrijhandelsgezinde politiek met sterker stijgenden en van
meer beschermende met minder stijgenden handelsomzet, is men in '95 gekomen tot
een stelsel, dat in zijn wezen wel bescherming in verschillende richting bedoelt en
verleent, maar dat toch aanmerkelijk verzwakt wordt door de bevoegdheden. welke
den Minister van Financiën zijn toegekend en waarvan deze een ruim gebruik maakt,
tot verlaging van allerlei rechten in het belang der nijverheid en tot vrijstelling van
rechten voor goederen, die ingevoerd worden om (nader) bewerkt weer te worden
uitgevoerd. De Belgische statistiek leert en de Belgische Regeering .... adverteert dat
b.v. over 1907 vrij van rechten inkwam 87% der hoeveelheid, 80% der waarde van
alle ingevoerde goederen en dat dus slechts ruim 12% der hoeveelheid en bijna 20%
der waarde van den import was belast. Zou men dit straks ook van het Kolkman-tarief

Onze Eeuw. Jaargang 12

126
kunnen getuigen? Overigens: de onderlinge vergelijking van de uitkomsten der
invoerrechten-regelingen in de verschillende landen, beschouwd in verband met al
hetgeen buitendien bij een oordeel omtrent de ontwikkeling van handel en nijverheid
en omtrent de vermeerdering der volkswelvaart moet worden in aanmerking genomen,
is een onderwerp, waarover niet slechts enkele kronieken, doch zeer vele afleveringen
van Onze Eeuw waren vol te schrijven. Geen lezer, die dit kan verlangen...1).
Na dit beroep op krachtiger industrieele ontwikkeling en meer welvaart in vreemde,
beschermende rijken wordt dan de Nederlandsche sigarenfabricage ten tooneele
gevoerd als een ‘zienderoogen achteruitgaand’ bedrijf, gedrukt als het is door
voortdurende inkrimping van het buitenlandsch afzetgebied. - Nu, van dit ‘voorbeeld’
heeft Het Vrije Ruilverkeer in haar blaadje no. 152 reeds afdoende de volstrekte
onhoudbaarheid aangetoond. In de laatste tien jaren exporteeren wij geregeld 1½
millioen kilo. Van achteruitgang geen spoor. Dus ....? Laat ons zeggen: een minder
gelukkige greep.
Maar let er dan toch ook op, zoo wordt verder geredeneeerd, dat er even over de
grens een cordon van Nederlandsche fabrieken is. Het is niet de energie die ons
ontbreekt, maar onze handelspolitiek dwingt Nederlandsche energie en Nederlandsch
kapitaal ‘om de voordeelen harer nijverheid aan het buitenland te verschaffen.’ ‘Hier
te lande zijn groote ondernemingen schaarsch.’
Bezien wij even dezen pleitgrond van naderbij. De schaarschte van groote
ondernemingen in Nederland is een verschijnsel, dat ‘zienderoogen’ in beteekenis
afneemt. En die Nederlandsche fabrieken over de grens? Welken omvang heeft haar
bedrijf tegenover de in Nederland gevestigde nijverheid? Overigens: strekt zoodanige
vestiging van den vreemdeling in het beschermende land

1) Maar de lezer, die belang stelt in ervaringen, welke andere landen met het beschermend
stelsel hebben opgedaan, kan in beknopten vorm veel wetenswaardigs daaromtrent vinden
in de Juli-aflevering (1912) van het ‘Magazine of the International Free Trade League’. Onder
den titel ‘The Burden of Protection’ zijn hier 15 korte studies omtrent den stand en de
uitkomsten der handelspolitiek van verschillende rijken bijeengebracht. Over België schrijft
de bekende Louis Strauss; hij zegt: ‘Undoubtedly by comparison with the tariffs of other
European States - with the exception of Holland - the Belgian system may be called liberal.
But none the less there is the taint of Protectionism in it ....’ Belangwekkend is in dezen
bundel ook prof. Brentano's betoog dat de bescherming in Duitschland moet vastloopen.
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tot aanbeveling van eene beschermende handelspolitiek? Behoort bijgeval zoodanige
vestiging tot de gebeurlijkheden, die de tariefwetgever bij het opstellen van zijn
plannen voorziet? Bij den tariefpost No. 344 heeft de Minister uitvoerig gesproken
over de vrijstelling van ongebleekt katoen, dat, na gebleekt te zijn, hier te lande zou
blijven. Over deze ingewikkelde quaestie handelend, haalt de Minister met instemming
een missive aan van een bij uitstek deskundige in deze zaak, die de vrijstelling ontraadt
omdat die zou kunnen leiden tot vestiging van een groote Engelsche bleekerij in
Nederland. ‘Het zou zeker te betreuren zijn als dit het gevolg was van onze
tariefwetgeving, want Nederlandsche ondernemingen zijn toch voor de welvaart van
ons land van meer waarde dan Engelsche, werkend met Engelsch kapitaal en
Engelsche grondstoffen.’ - Juist zoo; en daarom zullen Nederlandsche fabrieken in
Duitschland ook niet veel ‘voordeelen harer nijverheid aan het buitenland verschaffen’
en daarom bewijst het bestaan dier fabrieken evenmin tegen onzen vrijhandel als
voor de Duitsche bescherming.
Het valt dikwijls moeilijk een glimlach te onderdrukken, wanneer men in dit deel
van het Verslag de ‘listigheden’ waarneemt, waarmee de voorstanders van
bescherming trachten aannemelijk te maken dat onze industrieele ontwikkeling
onbevredigend is. Herinnert men hen aan de ambtelijke ‘Apercu's’ der Afdeeling
Handel, zij wraken zoodanig beroep met de opmerking dat deze overzichten zijn
samengesteld voor de Brusselsche wereldtentoonstelling en dat de Minister ‘wien
zulks aangaat’ in de Kamer alle verantwoordelijkheid voor die geschriften afgewezen
heeft. De vraag: of de Minister dit doen kon, dit doen mocht, wordt zelfs niet gesteld
en evenmin wordt eenige poging beproefd om de onjuistheid dezer ambtelijke
documenten te bewijzen. Men duwt ze in den hoek en denkt daarmee ervan af te
zijn!
Straks weer brengt men een feit in het geding (het trekken van Nederlandsche
werk-zoekende arbeiders naar Duitschland) en stelt men met supreeme minachting
voor alles was reeds door velen daartegen is aangevoerd, de zaak zoo voor alsof de
bewijskracht van dit feit boven alle betwisting verheven is. Of wel men construeert
behendiglijk een feit zóó, dat het tot aanprijzing van bescherming kan dienen. De
bloei van Rotterdam's scheepvaartverkeer pleit niet voor onzen vrijhandel, doch voor
Duitschlands bescherming, want had niet die bescherming tot de weergalooze
ontwikkeling van het Duitsche achterland geleid, dan zou onze vrijhandel niet
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Rotterdam tot bloei brengen.... Is dan altemet, zoo willen wij slechts bij dezen passus
vragen, die bloei van het met Hamburg concurreerend Rotterdam ook een dier
gevolgen geweest, welke de (Duitsche) tariefwetgever voorzien heeft? - Een behendige
constructie van feiten, maar dan ook niets meer dan dat, wordt mede gegeven waar
de tegen des Ministers plannen geuite protesten van grootere fabrikanten louter aan
vrees voor scherper mededinging en hooger loonen, het stilzwijgen van kleinere
louter aan instemming met die plannen toegeschreven wordt.
Over de toch zoo belangrijke vraag of de invoerrechten-verhooging ook tot
prijsverhooging der beschermde goederen leiden zal, verneemt men in dit pleidooi
van voorstanders der rechtenverhooging weinig anders dan vaagheden, die op een
gedeeltelijk, een voorwaardelijk toegeven van de stelling der vrijhandelaars
neerkomen. Die stelling toch luidt, niet: dat overal, ten allen tijde en voor alle artikelen
een evenredige prijsverhooging uit rechtenverhooging zal voortvloeien, doch: dat
de algemeene strekking van zwaardere belasting der goederen een duurder worden
van die goederen zijn zal. Dit nu wordt niet of nauwlijks weersproken, zeker niet
door opmerkingen als deze: dat de gevolgen niet met zekerheid nauwkeurig te
voorspellen zijn (wat iedereen graag wil toegeven) en dat voor de verschillende
artikelen de invloed van het hooger recht op den prijs verschillend zal zijn (wat
niemand betwist). Maar de blijmoedige verwachting, in deze § uitgesproken, dat
waarschijnlijk ‘voor verschillende artikelen’ (welke?) de prijsstijging geheel uitblijven
of althans minimaal zijn zal, wordt door niets gemotiveerd. Wanneer, zoo heet het
verder, aanvankelijk ‘een aantal artikelen’ (hoevele? en welke?) duurder worden,
dan zullen de betrokken bedrijfstakken, beschermd wordend, zich uitbreiden. Eenmaal
ten volle ontwikkeld, zal die industrie dan door onderlinge concurrentie haar prijzen
tot op het vroeger peil of zelfs daaronder terugbrengen. Die uitbreiding der industrie
wordt immers ook door vrijhandelaars voorzien; hoe zouden zij anders overproductie
als gevolg van bescherming duchten? Ook zullen buitenlandsche ondernemers in
Nederland fabrieken gaan vestigen en dan zal het doel der bescherming, vermeerdering
van industrie, ook zonder offers van consumenten, zonder tijdelijke prijsstijging
worden verkregen.
Men ziet dat de heeren, die zooeven nog bij voorkeur in vaagheden over de quaestie
der prijsverhooging redeneerden, hier nu precies weten te vertellen hoe het gaan zal
in die bedrijven, waarin metterdaad het verhoogd recht beschermend werken zal:
prijs-
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stijging, als gevolg daarvan uitbreiding; gevolg dier uitbreiding: meer onderlinge
mededinging; daarvan dan weer als gevolg: prijsdaling. - Deze gedachtenreeks is
niet nieuw, is reeds, gelijk iedereen weet, door Fr. List ontwikkeld. Slechts voegde
deze aan zijn stelsel een en ander toe, dat men hier noode mist: deze bescherming
moest dan verleend worden alleen aan die bedrijfstakken, waarvoor het land
natuurlijke voordeelen bood, zoodat zij op den duur tegen de vrije mededinging van
andere landen opgewassen zouden zijn. De ontwikkeling der beschermde nijverheid
moest dan, naar hij zich voorstelde, naarmate zij zich krachtiger deed kennen, in haar
opwaartsche beweging geprikkeld worden door geleidelijke rechtenverlaging,
voortgezet zoolang totdat de nijverheid er in geslaagd was de goederen voor de minste
kosten voort te brengen. Daar immers vooropgesteld was dat het land natuurlijke
voordeelen voor goedkoope productie der beschermde goederen bieden zou en dat
het op den duur mogelijk zou zijn de artikelen voor eenzelfden prijs als het buitenland
te maken, zou ten slotte het geheele recht en daarmee de bescherming als overbodig
worden afgeschaft. Dit nu is, men ziet het, niet geheel hetzelfde wat minister Kolkman
beoogt. - De gang der tariefwetgeving in Duitschland is een steeds wreeder bespotting
geweest van het hier geschetst ideaal. Wie kan gelooven dat het in Nederland zal
worden vervuld, waar bij de keus der te beschermen takken nauwlijks eenig stelsel
gevolgd is en zeker niet dat, hetwelk zich beijvert de voor een tijd verleende gunsten
slechts te geven aan die takken, die wegens natuurlijke voordeelen op den duur hun
productiekosten aan de buitenlandsche gelijk zouden weten te maken? En waar ter
wereld zag men geschieden wat hier voor Nederland als een stellig te wachten
toekomst wordt voorgesteld? Integendeel ziet men, waar 't maar even kan, de
fabrikanten zich in trusts en kartels vereenigen om de door concurrentie te wachten
prijsverlaging tegen te gaan.... Maar deze laatste overweging verontrust Kolkman's
medestanders niet: voor trusts en kastels, zeggen ze, bestaat bij protectie niet meer
gevaar dan bij vrijhandel: zij zijn immers thans reeds ten onzent niet onbekend en
ook buitenlandsche combinaties van dien aard werken in Nederland. - Luchthartige
redeneering, antwoorden wij, en niet ter zake doende motiveering. Kunt gij ontkennen
dat in 't bijzonder protectie een voor trustvorming gunstigen bodem schept? Maar
zie dan toch de feiten!
Nu goed, zoo vervolgen ‘de hier aan het woord zijnde leden’, laat ons aannemen
dat er artikelen zijn, welker prijs voor langeren

Onze Eeuw. Jaargang 12

130
tijd stijgt; ware dit altijd als een onvermengd kwaad te beschouwen? Daarmee zou
men een opbloei der industrie niet te duur koopen. Vergeet niet dat van ‘de
consumenten’, van wie steeds gezegd wordt dat zij het gelag betalen moeten, er zeer
velen ook producent zijn en in die laatste hoedanigheid tegenover eventueele nadeelen
wegens hooger prijzen ook de voordeelen genieten zullen: ruimere arbeidsgelegenheid,
dus hooger loonen, eerst alleen in de beschermde, straks ook in andere bedrijfstakken;
grootere koopkracht, bevruchtend werkend op nijverheid, handel en verkeer; stijging
van heel den levensstandaard...
Dit is een verleidelijk toekomstbeeld. Te mooi om waar te zijn. De fantastische
schildering klopt niet met de werkelijkheid, gelijk men die b.v. ziet in Duitschland,
waarop deze heeren zich beroepen om ons aan de vervulbaarheid van hun ideaal te
doen gelooven. Wij zien daar allerlei nadeelen en misstanden, door de bescherming
geschapen en bestendigd, welke door Duitsche vrijhandelaars als volgt worden
samengevat: duurte van levensmiddelen en prijsstijging van nagenoeg alle goederen;
telkens weer tijdelijke vleeschnood; stijging van de voortbrengingskosten der
nijverheid eenerzijds door de werking van kartels, anderzijds door de hoogere loonen,
die met de duurte van levensmiddelen verband houden; die hoogere loonen verkregen
niet door alle, doch slechts door zekere groepen van arbeiders, die daaruit echter niet
meer welstand putten dan voorheen, daar vrijwel al wat zij behoeven evenredig
duurder geworden is; desolate toestand van 's Rijks middelen en noodzakelijkheid
om steeds weer nieuwe bronnen van inkomsten voor den fiscus te zoeken;
voortdurende onzekerheid in de handelsbetrekkingen o.a. met Engeland en de
Vereenigde Staten; een antinationale prijs-politiek der trusts en kartels, die een
monopolie veroverd hebben en hun goederen in den vreemde tot lager prijzen dan
aan den Duitschen afnemer verkoopen; speculatieve stijging der grondprijzen,
waardoor schulden en hypotheken toenemen en het landbouwbedrijf bemoeilijkt
wordt.
Het landbouwbedrijf... Wij hier, 't is waar, kennen (nog) niet bescherming van den
landbouw. Wij hier zijn nog niet verder dan dat wij een stelsel tot bescherming van
‘de nijverheid’ ontwerpen, welk stelsel onzen land- en onzen tuinbouw slechts schade
kan brengen, daar deze als export-bedrijven geenerlei goed, doch alleen kwaad van
de ‘bevordering’ der industrie te wachten hebben. Neen, neen, zoo protesteeren de
protectie-vrienden, ook land- en tuinbouw, schoon onbeschermd, zullen er wel bij
varen:
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ook hun producten zullen duurder worden door de verhooging van de koopkracht
der bevolking en van den algemeenen levensstandaard.
Indien dit nu al eens zoo ware, indien nu al eens de prijs der land- en
tuinbouwproducten in het binnenland iets omhoog ging, wat nut zou dit hebben voor
deze bedrijven, welker positie niet bepaald wordt door den immers noodwendig
beperkten afzet in het eigen, kleine land, maar door de onbeperkte mogelijkheid om
te handhaven den machtig wassenden uitvoer? Hoe is men er in de Tweede Kamer
zoo vlug reeds toe gekomen uit het ontworpen tarief niet slechts geen nadeel, doch
zoowaar liefst zelfs nog voordeel voor land- en tuinbouw te verwachten? In de zitting
1910-'11 zeide het Kamerlid van Dedem dat bij de wijziging van het tarief de
nijverheid misschien winnen, doch de landbouw waarschijnlijk benadeeld worden
zou. En de heer de Wijkerslooth, zich bij die uitspraak aansluitend, voegde daaraan
toe dat het tarief niet ten voordeele van den landbouw zou strekken, want men zou
de landbouwproducten niet kunnen gaan beschermen. Laatstgenoemde afgevaardigde
leidde in September '11 het onderwerp in quaestie in op een congres van den
Nederlandschen Boerenbond. Dit congres nam eene merkwaardige conclusie aan,
welke aldus luidde:
‘De Nederlandsche Boerenbond, van meening dat in het ingediende
ontwerp-Tariefwet in meerdere mate met de belangen van den boerenstand rekening
moet worden gehouden dan thans het geval is; spreekt den wensch uit dat Z. Ex. de
Minister van Financiën de totstandkoming van veranderingen in dien geest bevordere.
En van algemeen economisch standpunt èn uit financieel oogpunt is eene
verhooging van het tarief van invoerrechten, wanneer de richting der verhooging
gelijk in het ontwerp-tariefwet van Minister Kolkman, zorgvuldig wordt gekozen,
aan te bevelen.
Ten opzichte van den landbouw is gemeld ontwerp echter niet consequent: het
bevat te dien aanzien verschillende onbillijkheden en bedreigt onze landbouwers met
niet te onderschatten gevaren.
De bezwaren zijn echter allerminst onoverkomelijk, terwijl het ontwerp liefst na
wijziging, ook voor de boeren onmerkbare voordeelen1) biedt, zoodat over het geheel
genomen, zelfs van agrarisch standpunt bezien, aanneming van het ontwerp gewenscht
is.’
Deze zeker wel overwogen en zeer politiek gestelde motie geeft ongetwijfeld het
maximum van ... geestdrift aan, dat men bij de boerenbonders voor het ontworpen
tarief heeft weten te wekken.

1) ‘Onmerkbare voordeelen.’ De humor van die uitdrukking zal den lezer wel niet ontgaan!
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Maar in de Kamer was men klaarblijkelijk hoopvoller gestemd: men vertrouwt dat
‘voordeel voor den landbouw niet kan uitblijven’. Echter: straks daalt weer de
blijmoedigheid, want het laatste woord der § is dat de landbouw van het tarief ‘weinig
hinder zal ondervinden’. - Heel sterk en heel overtuigend is dit gansche betoogje
zeker niet!
En met de overige bedenkingen, door de tegenpartij aangevoerd, had men het
spoedig genoeg klaar gespeeld! Invloed op den handel, douanetoezicht, transitohandel,
tusschenhandel en winkelhandel, wel, een enkele kolom van het verslag schijnt den
heeren voldoende om even de daaraan ontleende bezwaren te weerleggen. Geen
wonder dat die weerlegging meer kort dan krachtig is. Men oordeele: Handel.
Invoerbeperking ten aanzien van sommige goederen door bescherming beduidt niet
dat heel de invoer zal afnemen. Men zal meer grondstoffen en halffabrikaten, ook
wegens de grootere welvaart meer luxe-artikelen invoeren. Waarschijnlijk is dat
invoer en uitvoer zullen toenemen! Douanetoezicht. Dit wordt er niet anders om, al
wordt de lijst der belaste artikelen wat uitgebreider en al wordt het tarief wat hooger.
De Regeering zal zeker een open oog hebben voor den eisch van vlugge afdoening
en coulante bediening. Transitohandel. ‘In beginsel ondergaan ook voor dezen de
omstandigheden geen verandering’ In hoofdzaak betreft dit verkeer immers
grondstoffen, die vrij blijven. Het bezwaar zal dus zeer gering zijn. Maakt de
concurrentie met andere havens elke kosten-vermeerdering tot een ramp? Dat is toch
niet te gelooven: de hoogere ongevallenpremie heeft het stuwadoorsbedrijf niet in
gevaar gebracht. En wanneer de Regeering wegens dit nieuwe tarief de formaliteiten
vereenvoudigen gaat, dan zal dat tarief eer voordeel dan nadeel aan dezen handel
brengen. Tusschenhandel. De door agenten van vreemde huizen geopperde bezwaren
zijn niet belangrijk genoeg om deswege van een in veel breeder kringen welvaart
belovenden maatregel af te zien. Winkelhandel. De aangevoerde bedenkingen zijn
onjuist: men ziet de vermeerdering van welvaart en koopkracht geheel voorbij. In
protectionistische landen is de winkeliersstand niet verdwenen doch treft men niet
minder bloeiende winkelzaken aan dan hier...
Difficile est satiram non scribere! De luchthartigheid en lichtvaardigheid, waarmede
deze protectionisten een niet slechts ganschelijk onbewolkte, maar zelfs een van alle
zijden schitterende toekomst voorspellen, worden slechts geëvenaard door de
ongehoorde gemakkelijkheid, waarmee zij voor ernstige bedenkingen hunner
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tegenstanders uit den weg gaan of daar overheen zweven. Met een eenvoudig praatje,
soms met een enkele ontkenning, dan weer met het verwijt van overdrijving of ook
wel met een tegenspraak die beslist slechts schijnt doch met menigerlei voorbehoud
den antagonist voor 't minst ten halve gelijk geeft, worden hier de bezwaren
beantwoord die met klem van zakelijke gronden tegen de plannen der Regeering zijn
ontvouwd. Tegenover dat alles wordt eigenlijk geen ander argument aangevoerd dan
dit zeer speculatieve, betwistbare en betwiste, dat de bescherming over heel de lijn
van onze maatschappelijke huishouding meer welvaart brengen zal, een zuivere
petitio principii, gelijk men ziet. Tot op het allerlaatst wordt deze overweging op
den voorgrond geschoven. Wanneer door vrijhandelaars er op wordt gewezen, dat
bescherming ten allen tijde de neiging heeft zich uit te breiden als een olievlek op
het papier, dan antwoorden de voorstanders van het ontwerp dat zij aan de
onvermijdelijkheid daarvan maar niet kunnen gelooven. Want ziet eens hier, zoo
zeggen zij, de schade, die uit het tarief voortvloeit voor onbeschermde bedrijfstakken,
zal immers niet opwegen tegen de bate, die ook zij van dat tarief zullen genieten
door hun aandeel in de algemeene welvaartsvermeerdering. Nu, waarom zouden zij
dan bescherming gaan vragen? Daartoe zal voor hen ‘geen bijzondere aanleiding’
bestaan, en natuurlijk voor landen tuinbouw evenmin! - Meent men inderdaad dat
men toekomstigen aandrang ten onzent in de richting van uitgebreider en sterker
bescherming zal kunnen stuiten door aan de vragers toe te voegen: lieve vrienden,
tot die vraag hebt gij geen bijzondere aanleiding; immers hebt ook gij uw deel in de
welvaartsvermeerdering? En meent men ook waarlijk dat de ‘toch relatief zeer
bescheiden rechten’, welke het ontworpen tarief ons brengen wil, niet storend zullen
werken op onze internationale verhoudingen noch ook ongunstig op de moraliteit in
het publieke leven? De beduchtheid voor het een en het ander wordt eenvoudig ‘van
gering belang’ geacht, daar immers onze ontworpen rechten zoo laag zijn. ‘Relatief
zeer bescheiden’, heeten dan die rechten. Doch slechts enkele regels verder wordt
door dezelfde woordvoerders gezegd dat ‘een betrekkelijk hoog tarief’ zulk een
geschikt wapen in de handen geeft om aan andere landen concessies af te dwingen.
Deze dubbele kenschetsing der ontworpen rechten teekent eigenlijk heel den toon
van dit pleidooi voor bescherming. Verstoring van goede internationale verhoudingen?
Geen nood; de rechten zijn ‘relatief zeer bescheiden’. Kunnen en zullen wij andere
landen
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dwingen en dreigen? Zeker, onze rechten zijn ‘betrekkelijk hoog’. In welk licht treedt
door die laatste verklaring de geruststelling omtrent de internationale goede relaties?
Voor den vrede geen gevaar, maar wij trekken ten strijde! Is zonderlinger tegenspraak
denkbaar? En zullen die betrekkelijk hooge rechten niet ook hoog genoeg zijn om
veler begeerlijkheid te wekken en dus in ons publiek leven het gif te brengen, dat
elders zoo welig voortwoekert?
Voor wie met oordeel des onderscheids lezen kan, is door de voorstanders van
bescherming hier doorloopend een betoog geleverd, dat aan de zaak van den vrijhandel
slechts ten goede kan komen. Wanneer in een staatsstuk als dit de
overtuigd-protectionistische Kamerleden voor hun stelsel en tegen dat der wederpartij
geen betere gronden dan de hier aangevoerde in het geding kunnen brengen, dan zou
het pleit van den vrijhandel gewonnen zijn, indien daarbij de innerlijke waarde der
argumenten nog gewicht in de schaal kon leggen.
H.S.

Onze Eeuw. Jaargang 12

135

De ziel van smart
Door Ellen.
Op mijnen levensweg ontmoette ik Smart
en zag dat ik haar niet ontwijken kon.
Zij stond en staarde me aan met 't donker oog
en zei mijn naam met kalme, klare stem,
terwijl haar hand zich op mijn schouder lei.
Maar ik, in wild verzet, wierp àf haar hand:
‘Laat mij met rust! Ik duld Uw drukkend juk,
uw killen kus niet op mijn rooden mond!’
Toen klemde zij haar armen om mijn hals
en wilde zóo door mij gedragen zijn.
Geen worstlen baatte; in duldeloozen druk
lag op mijn borst de looden last van Smart.
Toch sprak ze mild, met smeekend-weeke stem:
‘Nu draag me omhoog, tot 'k U zeg stil te staan,
vertrouw op mij en haat me niet zoozeer!
Eéns zult ge zeeg'nen wie ge nu vervloekt....’
En vóor mij lag in 't vale avondgrauw,
een steenig-steile, droevig-dorre weg
waarvan het einde in nevel was gehuld....
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Ik gìng dien weg, met Smart aan 't hijgend hart,
wel meen'gen dag en menig' bangen nacht
en wist niet waar het doel van 't lijden lag....
Toch scheen 't alsof de last, die eens zoo zwaar
woog, telkens lichter werd, hoewel 'k gewond
en uitgeput, steeds hooger stijgen moest.
Maar eind'lijk, eind'lijk had 'k den top bereikt
van steilen berg. Van mijnen schouder gleed,
als ware zij een luchtig kleed geweest,
de Smart die ik zoo lang gedragen had.
Ik zag haar aan, 'k herkende haar niet meer!
Was dit dezelfde die ik eens verstiet
in angst, in weerzin, bang voor haar gebaar?!
Die bleeke vrouw, wier donker, edel hoofd
omstraald werd door een aureool van licht?
‘Zie om! Aanschouw den afgelegden weg!’
zoo sprak ze. ‘Ik weet, dan haat ge mij niet meer!’
Toen zag 'k terug en staarde een wonder aan:
den dorren weg dien 'k zocht, dien vond ik niet,
maar bloemenweelde als uit een toovertuin,
bloeide open voor mijn blij-verbaasden blik.
Alsof uit iedren traan dien 'k had gestort
een bloem ontloken op den droeven weg..
En alle grauwheid was vergaan in licht....
Ik knielde neer voor mijn gesmade Smart
en boog m'n poover hoofd, terwijl ik riep:
‘Is dat de weg dien wij tezamen gingen?!
Gebenedijde Smart, ik hoor er stemmen zingen,
de zangen van mijn leed! Door U ben ik gestegen,
ga nimmer weg van mij, ik heb U liefgekregen!’..
Toen 'k opzag was de Smart al verre..., was voorbij..
Alleen de zangen van haar ziel..., diè lièt ze mij!...
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Binnenlandsch overzicht.
De Troonrede. - Dr. Kuyper's heengaan. - Linksche samenwerking.
De tijd vóór een spannende politieke verkiezing heeft iets van den avond voor eene
vulkanische uitbarsting. Wat anders daar binnen in den aardwand, verborgen en
ontoegankelijk, dooreenligt, moeilijk te onderkennen, een warreling van stoffen,
versmolten dikwijls en de een in de ander overgaand, dat komt dàn gescheiden naar
buiten. Inwendige spanningen gooien het op; de zwaartekracht schift het zware van
het minder zware, en spreidt beide uit als een staalkaart van wat er onder de aardkorst
rust en werkt.
Zóó kan het vooruitzicht van een belangrijke verkiezing de geestelijke structuur
van een volk blootleggen, ons in staat stellen beter dan anders zijn inwendige krachten
in haar aard te onderscheiden, te onderscheiden wat lichter, wat zwaarder is, wat
vormend en wat ontbindend, wat vluchtig en vluchtend, wat massief en stuwend.
Wie dus straks, in 1913, de dynamische verhoudingen in den verkiezingsstrijd wil
kennen en beoordeelen, moet wèl letten, nu, op wat naar de politieke oppervlakte
begint te komen, op wat door de inwendige spanning wordt naar buiten gedreven en
blootgelegd.
Er is daarvan, reeds driekwartjaar vóór de parlementswisseling, allerlei
opmerkenswaard.
De troonrede vooraan. Niet om de lusteloosheid ervan of den vlakken vorm. Niet
om de aangekondigde wetsvoorstellen, die voorloopig zoowel de bedelaars en
landloopers als onze Grondwet wel ongemoeid zullen laten, en de weduwen en
weezen van gemeenteambtenaren niet veel geld in kas zullen brengen. Niet om de
instelling van één Departement van Defensie, dat ook wel een Departement van
Landsverdediging mocht heeten. Zelfs niet om het finantiëele gedeelte. Het mag wat
dwaas klinken, een Minister van Financiën, die van al zijn plannen nog slechts een
klein onderdeel tot uitvoering wist te brengen, te hooren verzekeren dat het
totstandkomen van alle door hem ingediende ontwerpen tot duur-
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zame verbetering der middelen dringend noodzakelijk is, op hetzelfde oogenblik
waarop hij erkent dat tengevolge van de sterke toeneming van 's Rijks middelen en
inkomsten de financiëele toestand des lands zich voorshands niet ongunstig laat
aanzien. Het mag ook verwonderlijk heeten dat zóó een Minister doet, die een geheel
oppositionneel leven lang een grappenmakend optimist was, en zich zoo juist
genoodzaakt heeft gezien vast te stellen dat landbouw, handel, nijverheid, scheepvaart
er goed voorstaan. Het mag zelfs afkeurenswaardig lichtzinnig zijn, zóó koppig te
hechten aan een zóó weinig noodig wetsontwerp als dat op het Tarief, nu daarmede
aan een welvaartspolitiek van een halve eeuw oud een strik wordt omgelegd. Al die
dingen mogen belangrijk zijn, zij zijn niet teekenend. Dat is alléén de zinsnede,
bedoelend de regeling van werkzaamheden der Kamer te beïnvloeden: ‘Deze zitting
zal Uwe toewijding en krachtsinspanning op zware proef stellen, omdat het
onafgedaan gebleven wetsontwerp tot verzekering tegen de geldelijke gevolgen van
invaliditeit en ouderdom, en het voorstel tot dekking van de daaruit voor 's lands
schatkist voortvloeiende kosten, alsmede het ontwerp-ziektewet, allereerst Uwe
aandacht blijven vragen’.
Met deze woorden zijn nu ook alle regeeringswaarden ingebracht in de van Rechts
ondernomen verkiezings-speculatie. Zij beteekenen dat de heer Van der Velde straks
een briefje in de Kamer zal voorlezen, behelzende het voorstel om de Invaliditeitswet
als eerste punt op de agenda te brengen. Van Christelijk-Historische zijde zal men
dan niet verzuimen te vragen naar de plannen en wenschen der Regeering. Deze zal
zich haasten te verzekeren dat zij, natuurlijk, de werkorde der Kamer niet wil
beïnvloeden, maar, gelijk reeds in de Troonrede werd te kennen gegeven, grooten
prijs stelt op het tot standkomen van Invaliditeits- en Tariefwetten, daarbij de hoop
uitsprekend dat de Kamer er in slagen mag ook de Ziektewet af te doen. Met de
stemmen van de geheele rechterzijde zal dan het door den heer Van der Velde
voorgelezen voorstel worden aangenomen.
Deze loop van zaken zal de Regeering - en dat is zijne beteekenis voor de
aanstaande verkiezingen - hebben doen ophouden eene kracht te zijn, waarmede in
1913 zal gerekend moeten worden. Zij heeft dan wat zij zelf groote volksbelangen
achtte in het veld geworpen, als een voetbal voor de politieke spelers.
Bij dat spel is Dr. Kuyper de leider. Zijn aanwezigheid in het Parlement maakte
hem dat tot nu toe niet gemakkelijk. Men dient in ons land, zelfs in een politiek milieu
als dat onzer Tweede

Onze Eeuw. Jaargang 12

139
Kamer, althans den schijn te vermijden de dingen alléén naar hun kans op politieke
winst te beoordeelen. Men kan het niet heelemaal ontgaan de waarde van voorgestelde
maatregelen aan het belang van het geheele volk te meten. Soms moet men
belangstelling veinzen voor een goede techniek van wetgeving, niet zelden een stem
uitbrengen die den tegenstander politiek voordeel brengt.
Dr. Kuyper's toenemende doofheid - die, soberder tot onze kennis gebracht, zeker
meer onze deelneming zou wekken - stelt hem in staat zich van al die onzuiverheden
in zijne politieke berekeningen te ontslaan. Hij laat alle verantwoordelijkheden op
het binnenhof achter, de verantwoordelijkheid voor een goede of een slechte wet,
voor partijdige of niet-partijdige maatregelen, voor een uitgevoerd of onafgewerkt
program, niets daarvan behoeft hem meer te drukken. Hij kan weer gehéél zijn wat
hij alleen gehéél is: de partijleider en verkiezingsaanvoerder. Als zóódanig een kracht
waarvan het stuwend vermogen nog altijd niet onderschat mag worden. Men verbaast
zich over zijn invloed ten onrechte. Voor al wat hem volgt, met graagte en
toegenegenheid, heeft hij de kloof overbrugd tusschen het moderne weten en
zestiend'eeuwsche tekstbekrompenheid. Misschien zou zonder hem voor menigeen
die overgang, een overgang naar het a-religieuze, naar geestelijke moeheid en
gebrokenheid geworden zijn. Met zijn verwonderlijk vermogen alle vragen, van
cultuur, van staatkunst, van sociaal inzicht langs een keten van sofismen terug te
brengen tot een theologische kwestie of een bijbeluitspraak, heeft hij het een benepen,
in zich zelf gekeerden en bewegingloozen middenstand mogelijk gemaakt onbevreesd
in de wateren van den modernen staat en de moderne maatschappij te springen, met
de zekerheid van geloofsbehoud. Gretig heeft de van aardsche dingen nooit afkeerige
Calvinistische ziel zich op de wereld geworpen, en, met haar waardevolle
maatschappelijke kwaliteiten, haar werkzaamheid, haar zuinigheid en
doordringingsvermogen, een niet klein gedeelte van die wereld aan zich onderworpen.
De tegenwoordige bloei van ons land is zeker mede dááraan te danken. Het is niet
te zeggen of een zoo snel vooruitdringen van een volkskring, een vooruitdringen
geheel onevenredig aan de eigen innerlijke ontwikkeling en cultuurgroei, voor de
toekomst een weldaad zal blijken. Zij die er voor het tegenwoordige de voordeelen
van genieten leggen de eer ervan aan Dr. Kuyper's voeten. Meer nog: daar de
ingenomen posities in zekeren zin van revolutionnairen aard zijn, minder zijn te
danken aan de kracht uit innerlijken groei geboren dan aan het
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voortdringende vermogen van de door de talenten van één enkele geleide massa,
verplicht ook de zucht tot zelfbehoud het lot van die massa in handen van dien enkele
te laten.
Het revolutionnaire dier posities bepaalt ook het tijdelijke ervan. Nieuwe
bewegingen of oude conservatieve machten zullen de kracht er aan ontnemen en
eindigen met ze omver te stooten. Er beginnen reeds twee van die machten duidelijker
naar de oppervlakte te komen: de opleving van de Ned. Herv. Kerk en de toenemende
invloed van het Roomsch Katholicisme. Voor het eerste is de laatste jaarvergadering
van de Christelijk Historische Unie het bewijs.
In den strijd van Hervormde zijde gevoerd tegen de door de Grondwetscommissie
voorgestelde wijzigingen in art. 171 der Grondwet is natuurlijk veel naijver, veel
niet zoo héél edele concurrentiezucht. Toch doet men verkeerd door hem alléén van
die zijde te zien; er is ook een zéér breede kant aan. Wat zich van de Volkskerk
afscheidt heeft òf door wijsgeerige vorming behoefte gekregen aan grootere vrijheid
van metaphysisch denken dan een Kerk kan toestaan, of wel het vraagt voor een
fellen en kantigen, sterk dogmatischen aanleg een gelijkgestemd milieu. Beiden, de
wijsgeeren en de fijnen, zullen altijd slechts een kleine minderheid van de bevolking
vormen. Wil niet een geheel volk zich van den godsdienst afwenden, dan heeft het,
tijden van groote spanning en groot gebeuren uitgesloten, een allen omvattende kerk
noodig, in de eeuwen geworteld, saamgeworden met den volksaard, de religieuze
traditie van het land vertegenwoordigend. Gelukkig het land dat zulk een Kerk bezit
- dwaas het volk dat de waarde ervan voor zijn diepere geestelijk leven miskent. Het
was een goede en moedige daad van de Christelijk Historische Jaarvergadering, de
poging van Dr. Kuyper en de zijnen om ook op dat gebied de belangen van het volk
in zijn geheel te offeren aan die van een stuk daaruit (moge dat stuk zich dan het
beste en meest uitverkoren achten) te noemen een revolutionnair ondernemen.
Zeker is het opkomend zelfverweer van de Ned. Herv. Kerk een van de meest
dreigende gevaren voor het uit de kracht gegroeide anti-revolutionnairisme. Het
andere gevaar is de toenemende invloed van het Roomsch- Katholicisme. Het is
reeds meermalen gezegd: tusschen wat ik met een enkel woord, als
levensbeschouwing, als staatkundig en economisch beginsel, wil noemen het
liberalisme aan de eene zijde en Rome aan den anderen kant is geen blijvende ruimte
mogelijk. Het is niet mogelijk aan het vrije
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onderzoek, aan den denkensdurf grenzen te stellen, zonder te komen tot Rome's Index
en Rome's bewaken van de geesten. Het is niet mogelijk den mensch het geloof in
de onveranderlijkheid van het dogma te doen behouden, zonder de
verantwoordelijkheid voor de juistheid ervan geheel van hem weg te nemen. Wie
mijden wil de rechtsgemeenschap en rechtseenheid van den liberalen staat, het recht
vastgesteld onder voortdurende beïnvloeding van de geheele natie, zóó in
wisselwerking blijvend met den volksgeest, volgend de richtlijn der historie - die
moet komen tot Rome's afzonderlijk en zelfstandig recht voor den eigen kring en
den afzonderlijken stand, tot Rome's ontkenning van het primaire der nationale
eenheid, tot Rome's eisch van onderworpenheid der naast elkander staande, tegen
elkaar botsende zelfstandige kringen aan een daarbovenstaand gezag, dat is aan zijn
regel en zijn leiding.
De benoeming van Jhr. van Nispen tot Kamervoorzitter lijkt mij niet geheel en al
toeval. Rome alléén neemt in de coalitie een blijvende en zich niet wijzigende positie
in. Iedere dag dat het rechtsche samenzijn langer duurt, moet aan het protestantsche
gedeelte brengen een nieuwe erkenning van de juistheid der liberale inzichten, of
een verder zich terugtrekken op Rome's grondvlak. Iedere dag moet dus òf de coalitie
nader tot een breuk brengen, of wel de gestadige leiding er van meer in Rome's
handen doen overgaan.
Is het reeds te onderkennen in welke richting andere krachten in ons volks- en
staatkundig leven in 1913 zullen stuwen? De Roode Dinsdag leek bijna een klucht.
Wat had het revolutionnair en dapper geklonken, vooraf, van zoovelen, van een
voorzitter der Amsterdamsche S.D.A.P.-federatie: Wij komen tòch! En wat vluchtten
ze haastig en ver, hij en de zijnen, voor ieder marechaussee-paard dat in beweging
werd gebracht. Wat leek het klein, een staatsman als Mr. Troelstra, geen ander doel
vindend voor zijn dertig duizend betoogers dan in groepjes rond te trekken, al maar
rond, om het kwartier langs dezelfde lijn, die niemand dorst te overschrijden, een
beetje zingend en een beetje roepend, niet héél ernstig en niet héél indrukwekkend,
zelfs voor den niet vijandig gezinden toeschouwer.
Zullen de drie linksche groepen door haar nu van alle kanten aangekondigde
samenwerking de leiding geven die van zoovele zijden gevraagd wordt? Voorwaarde
daarvoor is wel dat voor geen van de drie partijen die samenwerking een nederlaag
aan de andere twee beteekent. Voorwaarde ook dat de grondslag er van de uitdrukking
is van de hoop en de vrees die in alle kringen
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van het volk leven. Gaf misschien de tijdelijke voorzitter der Kamer, de heer Lieftinck,
er vorm aan in zijn vermaning aan de Kamer: ‘Ik behoef het u niet te herinneren, dat
de waarde van onzen arbeid niet zoozeer ligt in het afdoen van vele wetsontwerpen,
als wel in het tot stand brengen van wetten, die op den duur werkelijk blijken te zijn
in het belang van ons land. Een eerste eisch voor dusdanige wetten komt mij voor
te zijn, dat zij overeenkomen met den Nederlandschen volksaard, dat zij gegrond
zijn op den vasten grondslag, waarop Nederland, God zij lof, lang heeft gestaan: op
den bodem der vrijheid. Als die wetten eenigszins in zullen slaan, nuttig zullen zijn
voor de ontwikkeling en veredeling van ons volk, dan moeten zij met die vrijheid
niet in strijd komen, maar moeten zij daarop zijn gebouwd.’
Als dat het parool mocht worden in 1913 zal het een goed parool zijn. En een
parool, waarop bij de ontwikkeling in de geesten zich in onze dagen alle vrijzinnigen
kunnen samenvoegen. Er is menige uitlating in vrijzinnig-democratischen en
unie-liberalen kring, die er op wijst dat men ook daar met steeds grooter aarzeling
dwang oplegt, en zich steeds nadrukkelijk afvraagt of het goede dat menige dwingende
wet brengt niet door het kwade wordt verslonden. Aan de andere zijde: ook de meest
doctrinaire vrije liberaal ontveinst zich niet meer dat de vrijheid waarnaar te streven
goed en mooi is, niet is de negatieve vrijheid, de vrijheid die in afwezigheid van
wettelijke banden bestaat, maar de vrijheid van den krachtige, het vermogen om te
streven en te winnen. Terwijl, eenerzijds, ook de vrijzinnig-democraat bezig is in te
zien, dat de dwang om het goede te doen niet al te veel vermag tot het vormen van
goede menschen, dat het niet het meest noodig is hinderpalen weg te ruimen, maar
den menschen de kracht te geven ze te overwinnen - begrijpt ook de vurige
vrij-liberaal dat de staat niet kan volstaan met te zeggen tot allen, tot de sterken en
de zwakken: ga, ge hebt de vrijheid om uit den weg te werpen wat U voor de voeten
komt, maar dat het mede zijn taak is, en een heilige taak, den zwakke den weg te
wijzen en hem de hand te reiken tot het verwerven van de kracht, die voor hindernissen
niet meer uitwijkt.
Er was nooit beter tijd dan nu om voor een ideaal als de heer Lieftinck aangaf te
strijden, en nooit beter tijd om er warmte voor te wekken - nu zelfs van zulke woorden,
als hij sprak, gezegd kon worden en gezegd werd dat zij een politieken bijsmaak
hebben!
F.J.W. DRION.
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Buitenland.
Het is nu een decennium geleden sedert het ministerie Waldeck-Rousseau begonnen
is met die desorganisatie in het politieke en sociale leven waarvan Frankrijk de wrange
vruchten plukt. De persoon van dezen talentvollen man, wien niemand de gaven van
een staatsman ontzegt, zal wel een raadsel blijven. Het ergste gevolg van zijn bewind
is wel dat het de deur geopend heeft voor Combes, André en Pelletan, Clémenceau,
ten slotte Caillaux. En nu er eindelijk mannen aan de regeering zijn die; - zij het
misschien nog te angstvallig, maar toch met ernst; - regeeren willen, doen zich de
naweeën van het wanbestuur der laatste tien jaren sterk gevoelen. Zoo onlangs in de
nog voortdurende gisting onder de onderwijzers, die sedert den tijd van
Waldeck-Rousseau een syndikaat vormen en als zoodanig zich fel aan de oproerige
woelingen der C.G.T. aansluiten. Dit is kras aan het licht getreden in de bijeenkomst
der ‘instituteurs syndiqués’ in Augustus te Chambéry gehouden. Zij hebben het er
van genomen: sympathie betuigd aan oproerige arbeiders, aan Servische onderwijzers
in opstand, anti-militaristische en nieuw-malthusiaansche betoogingen gehouden,
gelijk zij ook deelnemen aan de propaganda van de ‘sou du soldat’ in 't leger, kortom
in alles zich aan de zijde scharen der ‘bataille syndicaliste’. Wel is waar tellen hun
syndikaten slechts 6000 leden op de 1000 0 onderwijzers, maar het getal is niet klein
op zichzelf, zij vormen de rumoerigste minderheid, gelijk dat altijd het geval is met
de oproerige elementen die doen alsof zij de meerderheid zijn; ook hun blad ‘l'école
émancipée’ neemt toe. Ditmaal ging het toch over de schreef; de regeering is energiek
opgetreden; de minister van onderwijs Guist'hau, heeft hun syndikaten ontbonden.
Welke de gevolgen dier maatregel zullen zijn is nog niet te zeggen; in elk geval is
het juist dat geen regeering dulden kan de grondslagen der gevestigde orde door
staatsambtenaren te zien ondermijnen.
Een andere wonde plek der Fransche politiek heet Marokko. Generaal Lyautey
ondervindt van alle zijden moeilijkheden en vraagt om meer troepen; meer zelfs dan
Frankrijk voor zijn positie in Europa bij den gespannen internationalen toestand in
't vaderland missen kan. Wel is Merâkech, de zuidelijke hoofdstad, door
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een Fransche colonne ingenomen en de tegensultan Hiba verjaagd, maar de expeditie
was weer te weinig talrijk om den tocht verder naar 't Zuiden voort te zetten.
Intusschen volbrengt de gewezen Sultan Moelai-Hafid zijn plezierreisje door
Frankrijk, bespied met die soort van nieuwsgierigheid die bij 't publiek alras meer
dan een tintje van sympathie medebrengt, welke de slimme Oosterling dan toch aan
Frankrijk niet verdiend heeft.
Een lichtpunt voor Frankrijk is de reis van Poincaré naar Rusland, waar hij niet
minder dan als ware hij staatshoofd ontvangen werd, en waar de alliantie tusschen
de beide landen bevestigd is. Wat dit verbond in zijn reeds betrekkelijk langen duur
heeft opgeleverd is volkomen duidelijk: voor Rusland het materieele voordeel van
zijn leeningen in Frankrijk te plaatsen, voor Frankrijk wat diplomatieken steun en
de gloire van niet meer geïsoleerd maar naast een machtigen bondgenoot te staan.
Wat het zal opleveren in dagen wanneer het al lang dreigende onweer in Europa zich
mocht ontlasten, is natuurlijk niet te zeggen. De vermeende gecombineerde
veldtochtplannen die de ‘deskundigen’ der journalistiek nu en dan ontwerpen zijn
toch chimeriek. Niemand kan op vooralsnog onberekenbare factoren bouwen.
Intusschen werken allianties, ententes, verbonden, de beide ‘triplices’ in Europa in
den zin van vrede. Er is, vergeleken met verleden jaar, een zeer merkbare détente.
Het trok zeer de aandacht dat Poincaré op zijn reis in de open zee het eeresaluut
ontving der Duitsche vloot; een sprekende, wijl niet strikt noodige, hoffelijkheid.
In denzelfden zin heeft men wel het bezoek van den Oostenrijkschen premier graaf
Berchtold aan Roemenië op te vatten. Al zou men het bloeiende rijk van koning
Karel met zijn aangroeiende bevolking van nu reeds 7 millioen als een voorpost van
't drievoudig verbond beschouwen, zijn toch stellig de besprekingen tusschen
Oostenrijk en Roemenië meer in den zin van handhaven des vredes dan van
gemeenschappelijk optreden in een oorlog. Dit is ook de strekking der energieke
raadgevingen door de mogendheden aan de van ongeduld trappelende Serviërs en
Bulgaren gegeven: raadgevingen waar men een achtergrond van bedreiging bij
overtreding er van wel zal gevoelen.
Van minder wijde politieke strekking is de reis van Keizer Wilhelm naar
Zwitserland, waar hij toch de Duitsche voorposten in dat land heeft gemonsterd en
met gereserveerde sympathie ontvangen is. Zoo strekken de reizen van soevereinen
en ministers heden ten dage veelal tot 't bewaren van den vrede.
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Leestafel.
Neerlands Indië. Land en Volk, Geschiedenis en Bestuur, Bedrijf en
samenleving. Twee deelen. Amsterdam. Uitgevers-Maatschappij Elsevier,
1911-'12.
Het was sinds jaren de wensch van ‘Elsevier’, een populairwetenschappelijk werk
over onze Oost uit te geven, dat in ons land de kennis van Indische toestanden, ook
de belangstelling in onze koloniën zou helpen vermeerderen; het boek moest door
zijn inhoud boeien, door tal van illustraties aantrekkelijk zijn en voor geringen prijs
verkrijgbaar wezen.
Zij kon dien wensch vervuld zien toen de heer Colijn, ten gevolge der door hem
bekleede betrekkingen haast meer dan iemand anders met Indië en wat daar voorvalt
bekend, bereid bleek de leiding op zich te nemen, en er weldra in slaagde, een staf
van medewerkers, waaronder van de allerbesten, bijeen te brengen.
Het boek was grootendeels geschreven toen de heer Colijn tot Minister van Oorlog
werd benoemd en de zorg voor de uitgaaf aan anderen moest overlaten; doch hij
heeft op het geheele werk zijn stempel gedrukt door den ‘opzet’, de keuze der
medewerkers en - wat de in Indië te volgen staatkunde betreft - door het hoofdstuk
waarmede het tweede deel aanvangt.
Intusschen, toen hij gedwongen was zijne bemoeiing met de uitgaaf ernstig te
beperken, was er nog veel te doen; o.a. moesten nog haast alle illustratiën worden
opgespoord en uitgezocht. De heer Jasper heeft dit deel van Colijn's arbeid
overgenomen, en het op uitstekende wijze verricht.
Het boek is dan thans compleet, en geeft, overeenkomstig de bedoeling, een behoorlijk
beeld van wat ieder eenigszins ontwikkeld Nederlander van ons Koloniaal Rijk
behoort te weten. Men kan met reden verwachten, dat het in veler handen zal komen,
- zoowel wegens de voortreffelijkheid van verschillende monographieën als wegens
de talrijke en mooie illustraties.
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Het ligt voor de hand, dat van eene bespreking of beoordeeling van elk der opstellen
hier geen sprake kan zijn, en dat ik mij tot eene aankondiging moet bepalen.
E.B.K.
Melati van Java. Koninginnen met en zonder kroon. Amsterdam. L.J.
Veen, 1912.
De bekende romanschrijfster gaf ditmaal een zestal historische schetsen: Maria van
Reigersberch, Maria van Engeland en hare stiefmoeder Maria, tweede vrouw van
Jacobus II, Christina van Zweden, prinses Wilhelmina en de hertogin van Angoulême,
dochter van Lodewijk XVI, worden ons hier achtereenvolgens geteekend. Goed
geteekend? Zoozoo. Men gevoelt bij de lezing voortdurend, dat men te maken heeft
met halve kennis, met tweedehandsch, misschien wel derdehandsch gedoe in
smakelijken vorm opgedischt.
P.J.B.
De veldtocht in Rusland. Gedenkschriften van den generaal graaf de Ségur.
Vert. door Jhr. L. Op ten Noort, met eene inleiding door gen. Wüpperman.
Utrecht, Broese, '12.
Het beroemde boek van De Ségur, in 1824 verschenen, was al eens in (1825) in het
Nederlandsch vertaald, maar die vertaling was slecht. De nieuwe vertaler kwam
ontegenzeggelijk dichter bij het origineel, dat zijn waarde vooral dankt aan het
literarisch talent van den schrijver, aan zijn waarheidsliefde en zijn kennis van zaken
als langjarig ‘maréchal des logis’ des Keizers, tot wien hij dus in zeer nauwe
betrekking heeft gestaan. Het boeiende verhaal der vreeselijke tragedie van vóór
honderd jaren zal ook hier weder lezers kunnen trekken.
P.J.B.
Prof. Dr. Von Pflugk-Harttung. 1813-1815. Geïllustreerde geschiedenis
van den Vrijheidsoorlog, met de geschiedenis van onze verlossing door
Joh. H. Been. Rotterdam. J.M. Bredée, 1912.
Het bekende populaire boek van den Duitschen geschiedschrijver verschijnt thans
in een Nederlandsch kleed, door den heer Been pasklaar gemaakt. Wij dwepen niet
met dergelijke vreemde fraaiïgheden al zijn ze nog zoo ‘rijk geïllustreerd’. Een
oorspronkelijke Nederlandsche uitgave van de geschiedenis voor dien tijd zou
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ons liever zijn en, als de bescheiden bewerker - wat ik gaarne geloof - die niet kan
geven, kan hij - dunkt mij zoo - ze ook niet behoorlijk pasklaar maken naar onze
behoeften. Met dat al, leesbaar zal de bewerking, in deze handen gelegd, wel zijn,
alleen, als men naar de inleiding oordeelen mag, wat al te jong-geestdriftig, wat
kinderlijk geestdriftig, als ik het zeggen mag: de bewerker heeft zijn eigenaardig
talent, dat hem als een onzer beste schrijvers van historische lectuur voor jongelieden
kenmerkt maar voor werken van grooteren opzet eenigszins in den weg staat.
P.J.B.
Rev. A. Cohen. Oude Joodsche Spreekwoorden. Naar het Engelsch door
Dr. J. Herderscheê. Deventer, H.P. Ter Braak. 1912.
Spreekwoorden zijn niet meer zoo populair als toen van der Palm's omvangrijk werk
over De Spreuken de meest gewaardeerde lectuur veler Hollanders vormde, en
schrijvers, als van Lennep, gaarne tenminste een enkel persoon hunner verbeeldingen
zijn gezegden lieten doorspekken met spreekwoorden.
Toch zijn spreekwoorden daarom niet ouderwetsch of dood. Men moet ze maar
weten te vinden, op te vangen uit den mond des volks. Zooals Guido Gezelle deed
in zijn Vlaamsche Spreuken, heruitgegeven door Karel van Vlaenderen (1900).
Bovenstaand bundeltje nu heeft ze verzameld uit de rabbijnsche letterkunde, terwijl
ze, gelijk trouwens met alle spreekwoorden bijna het geval is, niet te dateeren zijn.
Toch kan de verzamelaar verzekeren: ‘het is niet te boud gezegd, dat in elk geval
een groot aantal der spreekwoorden in deze verzameling werd gebruikt in de eerste
eeuw onzer jaartelling’ (bl. 15). Ieder gevoelt hoe groot daardoor hun beteekenis
voor ons wordt. Vooral daar hier de man van de straat aan het woord is, in het
Arameesch. Vandaar dat ze veel eenvoudiger, ook veel ongegeneerder zijn dan de
meer academische Spreuken uit den bijbel, welke Hebreeuwsche poëzie geven, die
in kunstig parallellisme ons de volkswijsheid der zedeleeraars biedt. Toch houden
ook deze Arameesche spreekwoorden voeling aan den bijbel, gelijk dit citaat laat
zien: ‘Een voorbeeld, hoe de bijbel de bron werd van populaire spreekwijzen, is het
volgende gezegde, dat in het begin van de tweede eeuw v. Chr. in omloop was.
Wanneer in het Westen, d.w.z. in Palestina, een man eene vrouw nam, was men
gewoon hem te vragen: “Maatza” of “Mootzee?” De sleutel ter oplossing is te vinden
in
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de volgende verzen: “wie eene vrouw vond (Maatza) heeft iets goeds gevonden”
(Spr. 18:22), en: “ik vind (Mootzee) iets bitterder dan den dood, de vrouw, zelve een
strik, haar hart een net, hare armen ketenen” (Pred. 7:26). De vraag beteekent dus:
vindt gij het gehuwd zijn goed of bitterder dan den dood?’ (bl. 19).
Doch genoeg om te laten zien aan wie dit aardig uitgegeven boekje iets kan
schenken.
G.F.H.
Robert Hichens. Het Heilige Land. Vert. d.E.C.H. van Reyn Snoeck. Met
12 illustraties. Utrecht. H. Honig, 1912.
Aangenamer reisbeschrijving over het Heilige Land dan deze van Robert Hichens
herinner ik mij niet ooit te hebben gelezen.
Van een goede reisbeschrijving mag men verwachten dat ze in den lezer het
verlangen wekt met eigen oogen de streken te gaan zien die de schrijver hem zoo
levendig deed aanschouwen, en tegelijk dat ze dit verlangen tempert door den lezer
telkens de zekerheid te schenken dat de schrijver hem het verlangde schooner doet
aanschouwen dan dit hem zou gelukken. Aan deze verwachting beantwoordde mij
deze beschrijving van het Heilige Land.
Nimmer herinner ik mij zoo sterk verlangd te hebben naar het Oosten als toen ik
met Hitchens mocht dwalen door Damascus en over de heuvelen van Galilea in
lentepracht. Dit komt door het sterk persoonlijke dezer beschrijving. Want deze
reiziger reist alleen, dwaalt alleen op zijpaden en mijmert in zoo levendige beelden
dat we met hem den geest van het landschap mee gevoelen.
Bovendien heeft deze reiziger al zooveel andere reiservaringen door Oosten en
Westen achter zich, waardoor zijn indrukken rustig bezinken en synthetisch worden,
en ziet hij niet alleen Galilea, maar ook de Paaschweek te Jeruzalem, waar dan de
Turksche soldaat met geladen geweer de rumoerige Christenen in toom moet houden,
onder zulke bizonder gunstige omstandigheden, dat een gevoel van voldaanheid alle
andere gevoelens bij den lezer overheerscht.
Deze reisbeschrijving geeft dus, het is bijna niet meer noodig dit te zeggen, geen
schat van archaeologische en bijbelsche opmerkingen. Vooral lettend op kleur,
karakter, teekening van landschap en menschen geeft ze meer een sterke impressie
dan veel wetenswaardigheden. Ze is dus niet de ééne beschrijving van het Heilige
Land, die alle vroegere overbodig maakt, maar wel ééne, die, ook na de beste vorige,
haar waarde behoudt, omdat ze zoo persoonlijk is.
G.F.H
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Frans Hulleman. Een Kleine Wereld. Amsterdam. P.N. van Kampen en
Zoon.
Een Kleine Wereld, zoo betitelt Frans Hulleman zijn nieuwen novellenbundel, en
terecht. Deze brengt in Amsterdam, dus om zoo te zeggen midden in de wereld, en
teekent in acht schetsen, wat daar al zoo voorvalt. Een oud-heertje, renteniertje in
Buiksloot, komt er zijn inkoopen doen, vogeltjeszaad en zoo, gaat ‘de Nachtwacht’
weer eens zien, wat kibbelen met zijn zus, die doet aan een snor, theosofie,
vegetarisme en dergelijke domme dingen, en haalt dan nog net zijn stoomtram naar
Buiksloot. Er zijn ook oude grachten met koopmanshuizen, en in één daarvan drijft
de firma Plukker en Co. een groote grossierszaak in kramerijen en galanterieën, heel
voordeelig; maar daarom wordt de oude Zonneveld, die zeven-en-dertig jaar
magazijnchef is geweest en niet meer goed meekan, met een karig pensioen op straat
gezet, een droevig einde voor den trouwen bediende. In het hengelseizoen komen er
ook uit straten en stegen in zwoele zomernachten beoefenaars van de hengelsport,
groenteboeren, herbergiers, machinisten, schoenmakers en heeren, die met de boot
naar Aalsmeer varen, daar in gehuurde bootjes zich verspreiden over de vaarten en
kanalen, bij het krieken van den dag baars en brasem verschalken en tegen den middag
weer terugkeeren. 's Ochtends promeneeren er ook fijngeganteerde, modieus-gekleede
heeren door het Vondelpark, die potsierlijk-eigenwijze praatjes luchten aan de
park-tuinlieden. 's Avonds nemen muzikale dochters en uitgaande mama's vermoeide
beursheeren mede naar een concert, dat hen aan den dommel brengt, waaruit het
applaus hen wakker schrikt, en waaraan zij dan dapper meedoen, om daarna nog
steviger in te dutten bij de derde symfonie, waarvan hun muzikale dochters hen nog
zóó hadden gerepeteerd, dat deze de allermooiste was. Ook zijn er arme slokkers,
die eindelijk uitzicht krijgen op een erfenis, zich daarvoor de grootste opofferingen
getroosten en ten slotte in de vereerde trommel vinden brieven, een spaarbank-boekje
met f 11.69 en een roman Maria Monk of de Zwarte Non. Eveneens grootmoeders,
die als ze eindelijk er toe overgaan hun oude huisje te verlaten om bij de kinderen
te gaan inwonen, in de nieuwe omgeving niet aarden en spoedig inslapen, de handen
gevouwen op het Boek, waaruit ze voor het laatst de zaligsprekingen hoorden. Alsook
kunstenaars die met de vereischte vrijmoedigheid weer oude vriendschap vernieuwen,
waaruit dan in alle stilte een hechte liefde opbloeit.
En zoo onafwijsbaar als de toekomst, zoo onvermijdelijk als
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belastingen-betalen, en zoo eerlijk als de natuur teekent deze bundel dit alles dat we
telkens erkennen: zoo is deze wereld, en er met een geeuw eer dan met nobeler
waardeeringsblijk op laten volgen: maar wat 'n pietluttig gedoe toch van
pietepeutertjes.
Deze zucht gaat niet alleen tegen den schrijver, integendeel. Sinds, reeds tien jaren
geleden, zijn Scheiding op Onze Leestafel lag en deed glimlachen om zijn
artistiek-bedoelde, maar komischwerkende woordomzettingen en streepjes-manie,
kon er later van zijn Stadsmenschen gezegd worden dat dit zelfstandiger, eenvoudiger
en onlangs van zijn Toewijding dat dit ernstiger bedoeld, hoewel verre van eerste
rangswerk was. En dit zij te nadrukkelijker herhaald, nu we, naar het schijnt, in Een
Kleine Wereld de volle maat van zijn talent ontvangen. Zeker, een talent om de wereld
te teekenen in al haar kleinheid, die te meer dáár verbijstert, waar ‘'s Lands Hart’
klopt. Een zuiver talent ook wel, waarvan alleen jammer is dat het zijn volle kracht
het best gaat ontwikkelen, als het de kleine kanten van het leven opzoekt en laat zien.
G.F.H.
R. van Genderen Stort. Idealen en Ironieën. Rotterdam. W.L. en J. Brusse,
1912.
In dezen bundel van acht vertellingen en schetsen is een heel druk auteur aan het
woord, 'n man, die den lezer overstelpt met uitvoerige beschrijvingen vol van op
elkaar gestapelde bijvoeglijke naamwoorden, onderbroken door tusschenzinnen, die
zoo maar er ingelascht worden zonder verband. 't Begint al in 't begin van het eerste
verhaal: ‘In het bleeke, levenlooze licht, dat in de morgenrommelige kamer druilde,
onhandig in zijn sjovel, uitgedragen ondergoed, in het eng bestek tusschen de
wanordelijke, met smoezelig water beplaste waschtafel en het verfomfaaide bed,
waaruit de lauwe dekens puilden, schutterde Hendrik Zwart rond....’ De luk-rake
bouw van tusschenzinnen spreekt uit een fragment als het volgende (blz. 18): ‘de
vooravond van zijn vertrek kwam; na het middagmaal was Bertha naar stad gegaan,
een prachtige stof, dien middag gezien, in een klein winkeltje, bespottelijk, een
koopje, en met zijn moeder alleen gebleven, was hij, in een verdrietige onrust den
tuin ingedrenteld, nakijkend de rookwolkjes van zijn sigaar, die in den stillen avond
langzaam vervormend opstegen en vergingen, zonder liefde luisterend naar een vogel,
die in een der popels goddelijk floot. Twee dagen geleden was zij er het laatst geweest
en zij had alvast afscheid genomen,
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hartelijk en lief en gezegd van dat zij hem spoedig hoopte weer te zien’. - Zou men
een cacografie als deze niet heel goed kunnen gebruiken door haar op een examen
in Nederlandsche taal en stijl voor te leggen aan een candidaat met de opdracht dit
alles in behoorlijk Nederlandsch over te brengen?
Deze slordigheid is natuurlijk gewild. Wij vermoeden dat de schrijver zich daaraan
overgeeft om den schijn van banaliteit te vermijden en een indruk van ‘intellectualiteit’
te vestigen. Er wordt n.l. vooral in de laatste verhalen, die telkens dezelfde personen
ten tooneele voeren, veel over intellectualiteit gesproken, over fijnheid en verfijning,
over hoogere cultuur-opvattingen, over den übermensch. Na de onbelangrijke
geschiedenissen, waarvoor eerst onze aandacht gevraagd wordt, verbijsteren ons dan
de verhalen van galante avonturen, die deze zich zeer modern wanende heeren elkaar
doen. In het laatste dier verhalen wordt vonnis geveld over Tobias Peppel, een
literator, van wien de drie wandelaars niets goeds weten te zeggen en die door een
hunner, als zij hem dadelijk daarna ontmoeten, op een oorvijg wordt getracteerd.
Maar wij voor ons kunnen de verzoeking niet weerstaan uit de karakteristiek, die
hier van dezen Tobias Peppel gegeven wordt, het volgende aan te halen: ‘Die
afwezigheid van wezenlijke, grondige, 'k zou haast zeggen hartelijke cultuur verraadt
zich ook ten duidelijkste in 't gedeelte van z'n werk, dat dan van wijsgeerigen aard
pretendeert te zijn. 'n Zekere intellectualiteit, weliswaar, is in deze kleine stukken
niet te ontkennen, maar 'n intellectualiteit, zoo pervers en anemisch, dat de inhoud
van 't gegeven, waarop ze zich richt, bij de verwoording vervluchtigt en je gemelijk
'n zeepbel nakijkt, waar je toch iets ernstigers verwacht had; 'n intellectualiteit, die
de algemeene abstracties, die ze verhandelt, verkwanselt tot geestelijke
idiosyncrasieën. De stijl is wel heel, o, te sierlijk, welig, kleurig, maar achter die al
te precieuze woorden gaapt 'n leegte en zoo is 't ook in z'n novellistischen arbeid,
waar in kleine schetsen van twee en drie bladzijden zekere acute gemoedsstaten,
schrik bijvoorbeeld, angst, ontleend worden, maar op zoo'n verbijzonderde, zoo
gekunstelde wijze, dat ze ten eenen male zonder eenig algemeen menschelijk belang
zijn...’
In dezen bundel komen geen ‘kleine schetsen van twee en drie bladzijden’ voor.
En ook overigens kan men niet aannemen dat de schrijver hier zichzelf heeft willen
teekenen. Maar deze kenschetsing van zeker soort literatuur aan het eind van dit boek
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aantreffend, werden wij toch door meer punten van sprekende gelijkenis getroffen
dan allicht de schrijver bedoeld heeft.
H.S.
Herman Gorter. Pan. Een gedicht. Amsterdam. W. Versluys, 1912.
Onuitputtelijk is de levenskracht der Oudgrieksche mythologie. Modernisten mogen
haar doodvonnis uitroepen op de straten, kunstenaars mogen verklaren dat hare
gestalten onbruikbare schablonen zijn geworden, nog altijd is de lucht vol van haar
geluid, nog leeft voor den dichter in iederen boom een nymf, en klinkt in het geruisch
van iedere beek het lied eener Najade. En zoo is ook de Groote Pan niet dood! In het
uitvoerige gedicht van Herman Gorter dat zijnen naam draagt, wisselt wel is waar
Pan, de oudste god, de god van het heelal
En van de muziek, die met zoeten schal
De wereld vervult,

telkens van gedaante, zoodat hij nu eens de opperste materie symbolizeert, dan weer
de menschheid als geheel, soms het oude Grieksche godenleven van minziek droomen
leeft, soms staat midden in de maatschappij, doch die gedaantewisseling zelve is een
deel van zijn karakter; men zou ten onrechte aan den dichter het verwijt doen, dat
zijn Pan met den ouden Arcadischen natuurgod niet veel meer dan den naam gemeen
heeft. Wel echter bestaat er eenige aanleiding tot de vraag, wàt den dichter heeft
bewogen om zijn poëem van den worstelstrijd en den triumf der fabrieksarbeiders,
der mijnwerkers en der havenarbeiders te omgeven met eene dergelijke mythologische
lijst.
Wanneer ik tracht die vraag gissenderwijze te beantwoorden, dan ligt in die
beantwoording zelve slechts gedeeltelijk eene kritiek op het gedicht. Het spreekt
eigenlijk van zelf - en het is voor de lezers dezer aankondiging niet van bijzonder
belang - dat mij dit gedicht zelf niet zeer sympathiek kan zijn. Om den inhoud niet,
omdat de Heer Gorter nu eenmaal gewoon is een soort van door socialistische
organisatie geadelden arbeider te teekenen die voor mij geen leven heeft, en met
vinnige verachting voor den ouden godsdienst en de oude moraal een wedergeboorte
der menschheid uit de kapitalistische slavernij schildert die slechts in hare negatie
eenige duidelijkheid verkrijgt. En om den vorm niet, omdat de dichter van Mei in
zijne latere periode eene slordigheid van rijm en eene vernietiging der oude
rhythmische wetten van den
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ouden jambus betracht, die beide opzettelijk en gewild zijn maar voor mij de lezing
zijner gedichten van den laatsten tijd tot een pijnlijken arbeid maakt, te pijnlijker
naarmate mijne bewondering voor zijn eerste groote gedicht warmer en inniger is
geweest.
Maar ik zou trachten de vraag te beantwoorden hoe het waarschijnlijk gekomen
is, dat Gorter niet maar eenvoudig-weg de havenstaking, de fabrieksstaking en de,
door hem gedroomde, eindworsteling der kapitalistische horden tegen de edele
strijders der nieuwe wereld, die noch God noch meesters kent, episch heeft verhaald;
doch die gebeurtenissen doet weerspiegelen in de mythologische fictie van Pan's
verkeer met het Gouden Meisje, dat den geest van de muziek der Toekomst
verpersoonlijkt. Ik zoek de aanleiding tot die inkleeding in de eerste plaats in den
persoon des Dichters. In enkele, niet onbelangrijke, autobiografisch gestelde
bladzijden van zijn gedicht verhaalt Gorter hoe hij, ziek van teleurstelling over de
ijdele, zinledige begoocheling van hetgeen de oude kapitalistische wereld hem had
geleerd lief te hebben als rijkdom des geestes, het Evangelie der Nieuwe socialistische
Schoonheid heeft aanvaard uit de handen van den fabrieksarbeider die zijn geduldige
en verstandige vriend was geworden. Al het oude werpt hij weg, nu hij die wereld
wil gaan bezingen. Maar mèt dat oude kan hij noch wil hij de machtige, alziende
liefde voor de natuur wegrukken uit zijn dichterhart; en zoo komt het, dat niet slechts
iedere gedachte die in hem woordvorm aanneemt te gelijkertijd zich tooit met de
beeldspraak aan zijne natuuraanschouwing ontleend, doch ook de hoofdgedachte
van zijn geheele poëem zich voor hem zelven het duidelijkst vertoont, als hij die
projecteert in de, zij het dan ook mythologisch bezielde, natuur. Helaas, dat noch de
rustige aanschouwing, noch het vrome geduld van den Mei-dichter ongedeerd zijn
gebleven!
Een tweede oorzaak echter van de mythologische inkleeding dezer verheerlijking
van het socialisme acht ik gelegen in de materie zelve, door den dichter bezongen.
Hoezeer Gorter heeft getracht ons dogmatisch te verzekeren dat de Schoonheid
dochter der communistische Vrijheid, en de Poëzie zuster der Socialistische Liefde
is, de stof die hij verwerken wil is schoonheidsarm: eene fabriek is nuttig en de arbeid
daarin verricht heeft de schoonheid der daad, maar zelve is zij nauwelijks mooi, eene
staking kan men eene ernstige daad noemen, en in de zelfverloochenende toewijding
door haar geëischt kan men zeer zeker een element van poëzie vinden; maar die
schoonheid is arm en eentonig, zij geeft niet de
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stof voor die rijke, kleurige en beeldende vormen van denken en gevoelen, die nu
eenmaal voor Gorter het waarachtige gebied der poëzie zijn. Bovendien - en dit
schijnt mij in een socialistisch gedicht een ernstig bezwaar - het Evangelie zelf dat
hij verkondigt, scherp geformuleerd en duidelijk waar het polemizeert tegen de oude
moraal en den met bijzondere verbittering gesmaden ouden godsdienst, mist inhoud
en klaarheid van teekening zoodra het iets moet zeggen aangaande het leven en den
arbeid van de zonen en dochters der nieuwe Wereld, wier dageraad dit poëem
aankondigt. Zou dit niet de oorzaak zijn dat de dichter ten slotte weer zich zelven en
zijne lezers liever terugvoert in de mystieke schemering van die mythische natuur
waar Pan en het ‘Gouden Meisje’, materie en geest, hun heilig huwelijk vieren?
Opzettelijk heb ik bij deze bespreking het vermeden in bijzonderheden van kritiek
te treden ten opzichte van den poëtischen vorm. Immers deze bangt ten nauwste
samen met des dichters overtuigingen: het is geen onmacht maar opzet als Gorter
vlammen doet rijmen op armen, waarheid op arbeid, enne op rennen. Wèl echter
moet ik als hoofdindruk van het geheele lange gedicht constateeren, dat de poëtische
oorspronkelijkheid en zuiverheid van Gorter's kunst naar mij voorkomt zeer ernstige
schade lijden door de wijze waarop hij zijne poëzie in dienst stelt van de propaganda.
K.K.
Adolf Herckenrath. Stille Festijnen. Amsterdam. S.L. van Looy.
Voor liederen als die van Herckenrath is de vereeniging tot een bundel een hachelijke
proef. In de stemming van het meerendeel toch ligt eene eentonigheid van weemoed,
die hoe waarachtig hij moge zijn door de herhaling in telkens eenigszins doch niet
zeer sterk gewijzigden vorm den indruk wekt van niet geheel echt te zijn. En wat
dien vorm aangaat, ook daar is de grens tusschen natuurlijke, oorspronkelijke
dichterinventie en artistieke gezochtheid niet altijd gemakkelijk vast te stellen. De
‘monotone litanieën’ die de zanger hoort ruischen door de schemering, de ‘fulpen
innigheid’ van den avondhemel, zij zijn ons uit de gedichten onzer vlaamsche
stamgenooten te zeer bekend om ons steeds weer te treffen.
Toch is er in dezen bundel veel dat ons treft. In een lied als het volgende, welks
verzorgdheid vrij is van al wat précieus moet
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heeten, volgen wij met stille aandacht des dichters ernstig en erkentelijk herdenken:
Uw woordenval zijgt als dons-vlokken,
in mij, o kind.
'k Voel hoe me uw nabijheid kan lokken
en m' overwint.
Want denk ik soms aan vroeger leven
met wrange spijs,
uw min staat in uw oog te beven
klaar-zilvrig grijs.
Het is uw lach, die in de voren
van mijn bestaan
het zaad der blijheid heeft verloren,
dat rijpt stil-aan.

Wel stoort ook in dit gedicht het een en ander mijn volkomen genot. Den derden
regel kan ik niet rhythmisch lezen, het rijmwoord van den voorlaatsten bederft mij
het beeld van de zorgvolle geliefde die de dichter bezingt, doch de beeldspraak der
laatste strofe dunkt me treffend schoon.
Aan de liefde in dit lied bezongen zijn zeer vele van de ten deele zeer weemoedige
verzen in dezen bundel gewijd. Niet alle, en misschien ook niet de allerbeste. Naar
mijne meening althans geeft een duidelijker voorstelling van Herckenrath's gave als
dichter het liedje van den Avondkoning, dat aldus aanvangt:
Dit is het leutig werk van avondkoning:
van kleuren dol
strooit hij, van op den drempel zijner woning
den hemel vol,

en dat de belangstellende lezer niet verzuime in den bundel zelven geheel te lezen.
K.K.
Daan van der Zee. Uit vreugdige dagen. Schiedam. Uitgaaf drukkerij de
Toekomst.
De titel van dezen bundel karakterizeert eenigszins zijnen inhoud. Men vraagt zich
zelven af, waarom de dichter niet eenvoudigweg heeft gezegd: ‘Uit dagen van
vreugde’, en een dergelijke vraag keert telkens weer bij de lezing zijner verzen. Er
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ligt niet zelden een blijkbaar echte, werkelijk doorleefde aandoening ten grondslag
aan de poëzie van Van der Zee; maar telkenmale vertroebelt hij de vertolking van
die aandoening door een wonderlijke behoefte om het ‘mooi’ te maken, om de dingen
ongewoon te zeggen. Om beelden te kiezen waaraan geen ander denken zou. Het
duidelijkst merkt men dat in de eenvoudigste verzen, impressies weergevend van de
natuur, van een regendag, van een molen of iets dergelijks. Is het niet geforceerd,
aldus van een herfstbosch te spreken?
In stervensverwachting, koud en stil,
saâmdrommend als verworden armen,
die staan elkander te verwarmen
bijeen, tot men bedeelen wil...

of kan de dichter ons bewegen den oliemolen dien hij bij regen uit zijn venster ziet,
te zien als hij?
Als een drager van veel smart
wèg in 't leed gedreven,
blokt zijn rouw-gestalte zwart
in grauw leven.

Het blijft altijd gevaarlijk, eene dichterlijke beeldspraak valsch of gezocht te noemen,
indien de poëet ons verzekert dat zóó als hij het zegt de visie tot hem is gekomen.
Maar des ondanks, de overlading van literaire beelden in dezen bundel kan nauwlijks
anders dan de gedachte aan gezochtheid wekken, omdat inderdaad Van der Zee, zoo
niet - als in de sonnetten op het Lijden van Christus (Via Dolorosa) - het onderwerp
zijne kracht te boven gaat, voortreflijke kleine gedichten geven kan. Ik zou gaarne
eenige van de ‘fraai-gestileerde’ avondsonnetten willen missen in ruil voor enkele
eenvoudige liedjes als het volgende:
NACHT VREDE.
Still'kens naakt de nacht.
Over lage landen
trekken heil'ge handen
zacht een dauwe-vacht.
Blanke bloemen vouwen
zoet heur bladen dicht,
blinkend starrenlicht
tracht den nacht te ontrouwen.
Over droomige aard
ademt zoet de vrede
en als stille bede
stijgt hij hemelwaart.
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Het echte, stemmingsvolle, dat in dit liedje mij treft, ontbreekt niet altijd geheel in
de strenger gebouwde gedichten; maar ook in de beste van dezen is het of na eenige
regels de kracht des dichters te kort schiet. In een cyclus aan den Zondag (‘Zonnedag’
zegt Van der Zee) gewijd beschrijft de dichter een kerkdienst,
Devoot gevouwen handen, en de oogen
terneêr gericht, stonden ze stil gerijd,
en naar de stille wande' en hooge bogen
drong 't biddend kansel-woord, aan God gewijd.
En 't vroom en stil gebed voor goed en gaven
der dorpers, hier vereend tot beê en dank
kwam mèt het woord mijn ziele-dorsten laven
en riep mijn binnenst uit een wondren klank:

De laatste regel der tweede strofe verraadt reeds des dichters uitputting, die we
voelden naderen bij het matte ‘hier vereend tot beê en dank.’ Maar wie de derde en
vierde strofe in den bundel zelven naleest, dien zal het niet kunnen ontgaan, hoe bij
het schetsen van den invloed der vrome gebedsstemming op zijn eigen gemoed de
dichter door te groote woordenpraal faalt, en zoo bij ons de overtuiging niet wekt,
dat de aandoening in hem zelven tot een gebed is geworden.
Zou dit niet te ontgaan zijn geweest door strenger zelftucht?
K.K.
J.H. François. Een Kind van dezen Tijd. Zalt-Bommel.
Uitgevers-Maatschappij v/h. P.M. Wink, 1911.
Vroom doet, vroom is de roman van J.H. François Een Kind van dezen Tijd, geeft
dus de vroomheid van dezen tijd nl. theosofie. De hoofdpersoon, Willy Martens, een
H.B.S. leerling hoogste klasse, weet onfeilbaar: ‘hij zou altijd het spiritisme blijven
verdedigen als een alleszins geschikte geloofsvorm voor een groote menigte
menschen, die geen voldoening meer vonden in een materialistische
levensbeschouwing, die het Kerk-Christendom ontgroeid waren en voor wie de
theosofische leeringen te diep gingen’ (bl 217).
Men make zich echter niet bezorgd dat deze tegen het Christendom ingaan.
Integendeel, eenige op bl. 142 met onderscheiding genoemde predikanten maakten
hun reverentie voor de theosofie; Willy, de theosoof, begint zijn Kerstfeest ‘met 's
morgens de vroeg-mis bij te wonen in de Roomsche Kerk’ (bl. 223); terwijl
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Mevrouw Besant spreekt ‘over de vermoedelijke terugkomst van Christus op aarde,
binnen de eerstvolgende vijftig jaar, en wel in Amerika’ (bl. 220). Daar deze religie
bovendien zich aanpast aan de uitkomsten der wetenschap, geeft zij ‘elck wat wils’.
Dezen roman, d.i. deze vroomheid, nu karakteriseerend treft ons vooreerst hare
opzettelijkheid. Willy moet in zijn Haagsche dood-orthoxe omgeving ongelukkig en
ziek worden om in het Limburgsche pension te genezen door den
geheimzinnig-verlangden omgang met den theosoof Johan Verlaeren, een medisch
student, natuurlijk van indischen afkomst, omdat de nieuwe leer uit Indië stamt. Dit
opzettelijke proeft men uit de taal: ‘van uitgaan was geen rede (bl. 94) ..opgesierde
dames en hooge hoeden met begekleede-jas-te heeren er onder.. (bl. 138) doode
grootboeken en journaals - verstoffelijking van fatsoenlijke oplichterij’ (bl. 188).
Verder treft ons hare ‘consequenzmacherei’. ‘Feitelijk toch moest ieder artist
theosoof wezen, want als theosofie is, wat ze beweert te zijn: de Goddelijke Wijsheid,
(waaraan ik voor mij niet twijfel) dan is ten slotte kunst, die toch is éen van de hoogste
uitingen van het Goddelijke in den mensch, óok theosofie’ (bl. 113), waar we voor
artist: mensch kunnen lezen. Dan haar geheimzinnigheid, gedoubleerd met beslistheid.
Want alle raadselen voor hier en hiernamaals zijn opgelost door ‘occult onderzoek’.
Ook hoe zij alles verwacht van leering, leering en nog eens leering. Johan leert
Willy het nieuwe leven, en zelfs zijn vroeg sterven dient opzettelijk om Willy nog
na zijn dood te leeren: ‘dood op aarde is slechts geboorte in een andere wereld’ en
‘learn to labour and to wait’. Eindelijk haar overtuiging dat hare nieuwheid is aller
wijsheid finishing touch - want hoewel deze occulte wijsheid Oostersch heet, schijnt
zij van Angelsaksischen huize.
Nu is deze roman, d.i. deze vroomheid, ongetwijfeld ernstig- en eerlijk-bedoeld.
Evenzoo als dat waren gnostiek, rationalisme, en alle overoude en nieuwe pogingen
religie in leering om te zetten. Of déze gelukken zal? Of niet wederom de religie dit
opzettelijke, consequente, geheimzinnige, leerstellige, zelfbewuste zal afwijzen voor
natuur, wonder, klaarheid, praktijk en ootmoed? Wij profeteeren hier niet.
Wel kunnen we zeggen, dat dit opzettelijke enz. tot het zelfbewuste toe staande
kenmerken zijn van de religies van dezen tijd, ze heeten dan mode-calvinisme of
ethicisme of theosofie of gnostiek. En ook dat natuur enz. tot wonder toe, steeds die
zijn van de religie die ons uit dezen tijd overplaatst in de eeuwige wereld van het
Koningrijk Gods.

Onze Eeuw. Jaargang 12

159
Een Kind van dezen Tijd is dus niet zoozeer als kunstwerk een belangrijk boek dan
wel omdat het een afspiegeling is en propagandamiddel van het pogen een nieuwen
godsdienst door de rede op te bouwen, waarvan onze tijd dan naïevelijk fabelt dat
deze nieuw zal zijn.
G.F.H.
Alex Booleman. Broze Naturen. Bloemendaal. Em. Quérido, 1911.
Grootsch is de houding van den roman Broze Naturen door Alex Booleman. Te
opvallender omdat hij weinig verhaalt, slechts wat er in de familie gebeurt tijdens
de rouwweek over een gestorven oud-joodje. De ritus schijnt mee te brengen dat de
rouwenden niet werken, zoodat we buiten het maatschappelijk gewoel blijven.
Redeneeren doet men in zulke dagen ook niet veel, gevoelen en denken zooveel te
meer, en daarin zwelgt deze roman. Laat dus een der aanwezigen een woord vallen,
vóór het antwoord komt krijgen we de wederzijdsche gedachten en gevoelens,
gewoonlijk weinig overeenstemmende met de losgelaten woorden, wat natuurlijk
bladzijden kost. Zoodoende volstaan tweehonderd bladzijden nauwelijks om den
begrafenisdag van den ouden Bouman te beschrijven, terwijl we hoofdzakelijk nog
slechts kennis maakten met den oudsten zoon des huizes, Karel. Maar die weet zich
dan ook een heel-bizondere. Doet hij toch niet in zijn vrije oogenblikken aan kunst,
aan schilderen? En is hij bovendien geen socialist? Laat hij dus zichzelf en iedereen
ontleden, zijne en aller bedenksels en vermoedens uiteenrafelen en hevig ‘doorvoelen’,
hoe belangrijk moet elke zijner gedachten zijn. Om er slechts ééne te noemen: ‘wat
wist ie het drinken een pest, de alcohol een inrot product van 't kapitalisme’ (bl. 55).
Is er duidelijker definitie van den alcohol denkbaar? Maar bovenal is Karel, gelukkig
gehuwd en vader van drie lieve kinderen, mensch. Zoodat als nichtje Floor, een
verpleegster, als wees in hun huisgezin opgegroeid, moeder Bouman in deze droeve
dagen komt bijstaan, hij de mooie Floor met al te menschelijke oogen aanziet. En
zij hem, want altijd heeft ze hem liefgehad. Waarop de misstap volgt en Floor vergif
inneemt om door hun liefde zijn gezinsleven niet te verwoesten.
Wat nu dit banale overspel-gevalletje met zelfmoord een grootsch karakter moet
geven is minder de durf het te laten geschieden in de rouwweek over vader en oom
- vieux jeu van het romantisch realisme te werken met de schrijnendste tegenstellingen
- als wel de reeds gememoreerde gedachte en vooral de
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taal. Deze toch draagt onmiskenbaar het groote-Quérido-keur. Staat in het teeken
der intensiteit. Zinnetjes als deze:
‘Om deze hun lichamen dan sjofelden versleten, van rijker bedeelde collega's
afgebedelde spullen, die de futlooze lijven te omslobberen hingen. En deze hun eens
volle jeugd-lijven zouden al zijn vergaan en weggeschroeid in de heete branding van
't vulgaire Leven’ .. (bl. 152) zouden niet vreemd doen in een Quérido-roman.
Er zijn ook heel-aparte, als: ‘Keek ie nou es loopen... Zag 'm daar nou es gaan..
Op al het gevraag van de familie gaf ze geen antwoord, Marie.. Maar, voor de zusters
en zwagers om te wachten, kwam Karel te laat’ (bl. 281/2).
Het grootsche van Broze Naturen gevoelt de lezer het beste als hij na het sluiten
van het boek zich herinnert hoe daarin: ‘innigde, hoekigde, zenuwschokte, gezelligde,
onbeschoftte, nuffigde, professoraalde, triestte, mankte, deftigde’ en - voegt hij er
misschien als blijk van eigen goedleerschheid uit zich zelf bij -: ‘poenigde’ een
woordenpatserij en een gedachtengedaas, die hem te nadrukkelijk zeggen dat het
toch niet altijd een belangwekkend schouwspel is als duodecimo-uebermenschjes
zich zoo opblazen.
G.F.H.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende
boekwerken:
D. Wouters. Over opvoeding en onderwijs in verband met kleine en groote
scholen. Bussum. C.A.J. van Dishoeck, 1912.
J.H. Scholte. Probleme der Grimmelshausenforschung, I. Groningen. J.B.
Wolters, 1912.
Dr. A. Noordtzij. De O. Tische Gods-openbaring en het Oude Oostersche leven.
Rede bij de aanvaarding van 't hoogleeraarsambt. Utrecht. G.J.A. Ruijs, 1912.
D.C. Wijnands. Critische Beschouwing der Spiritische verschijnselen.
Voltooid en voor de pers gereed gemaakt door J.S. Göbel. Haarlem. J.W.
Boissevain & Co., 1912.
Dr. C.G.N. de Vooys. Historische Schets van de Nederlandsche Letterkunde.
4e dr. J.B. Wolters, U.M. 1911.
De Haven van Rotterdam. Uitgave der Gemeente Rotterdam. (W.L. en J.
Brusse), 1912.
Frederike J. Uildriks. Van den Hak op den Tak. Schetsen uit het Vogelleven.
Deventer. H.P. Ter Braak, 1912.
M.A.P.C. Poelhekke. Woordkunst. 3e herziene druk. Groningen. J.B. Wolters,
U.M., 1911.
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Pro en Contra. Beteekenis van Jezus Christus voor onzen tijd, door Dr. A.
van der Flier Gzn en Dr. W. Meyer. Groote Denkers. Hume door Julius de Boer.
Baarn. Hollandia-Drukkerij.
Vondels Spelen. Ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk en L. Simons.
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In haar eenzaamheid
Door Ignatia Lubeley.
(II Slot).
Hij kwam iederen Woensdag en iederen Zaterdag, om viool te spelen, na den eersten
keer, dat zij samen muziek maakten. Zijn muzikale aanleg was niet te vergelijken
bij den haren, maar zij had de liefde voor de muziek gevoeld in zijn spel en 't was
haar genoeg. Zij wist, dat zij hem er meer van kon doen begrijpen, dat zij hem verder
kon brengen.
Die twee dagen waren hun vaste middagen, dat zij elkander zagen, maar als hij
werk had in de buurt, of bezig was geweest aan den nieuwen aanleg in het park, dien
zij hem opgedragen had, bleef hij gewoonlijk theedrinken, en Zondagsmiddag zag
zij hem dikwijls met zijn moeder meekomen, die er een gewoonte van had gemaakt
Zondags naar de Lindenhaghe te gaan.
Al zijn werk besprak hij met haar, en dan maakte zij er haar commentares over.
Met een enkelen critischen trek teekende zij de karakters en de toestanden zooals zij
ze zag, en als met één ruk plaatste zij hem er boven, deed hem koeler en objectiever
zien, en dan vertelde zij hem van haar visites op de buitens, die zij na uren rijdens
be-
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reikte, deelde hem dingen mee uit haar studies, las hem gedeelten voor, leende hem
haar boeken. Al de warmte van haar natuur lag in haar kunstbeschrijvingen en in
haar litteratuurbeschouwingen. Zij wist, dat hij volgde, terwijl zij sprak, dat hij haar
inzichten deelde. Als zij iets speelde of las, wist zij, dat zij het hem kon doen
begrijpen. Het was haar alsof de Lindenhaghe haar dierbaarder was dan ooit. Daar
was een toekomst voor. Het zou komen aan hem en aan zijn kinderen. Wanneer haar
tante er niet meer zijn zou, zou zij zelf er niet gansch eenzaam overblijven, voelend
hoe de tijd alles deed afbrokkelen om haar heen, want daar zouden die anderen wonen
in haar buurt of misschien wel op de Lindenhaghe zelf, want waarom als de
eensgezindheid bleef, zou het gezin niet het oude huis bewonen, en zij er haar kamers
houden? Zij zou dan vrij zijn, zooals zij altijd geweest was, om weg te trekken en
terug te keeren, terwijl toch de Lindenhaghe werd beheerd, want hier moesten vrouwen
wonen, die het huishouden leidden, vrouwen zooals haar grootmoeder en
overgrootmoeder waren geweest, die zich met de slacht bemoeiden, die haar voorraden
worsten en spek en appels en peren berekenden, voor haar inmaak zorgden, hart
hadden voor den moestuin, zooals trouwens haar tante Clothilde nog had. Zulke
vrouwen hadden ook meer punten van aanraking met de boerevrouwen, stonden
minder ver buiten hun leven, dan zij zelf, want zij, Agneta, kon zich op haar bezoeken
in de boerderijen wel tot vriendelijke belangstelling dwingen, maar zij stond toch te
ver van hun belangen af, om ze te begrijpen. Hetzelfde voelde zij in haar omgang
met het dienstpersoneel in huis. Het wàs ook anders voor de keukenmeid om met
freule Clothilde 't werk uit de keuken te bespreken en zich in den inmaak te verdiepen
of om ‘de jonge freule’ in haar kamer muziek te hooren maken, en haar alleen te zien
als zij eens door het onderhuis kwam, hoe vriendelijk de freule ook was, en voor de
anderen dienstboden gold hetzelfde. De verhouding moest anders zijn. Maar omdat
zij het gebrek kende in zichzelf en wist, dat haar opvoeding er haar ge-
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heel buiten had geplaatst, wenschte zij voor de Lindenhaghe een vrouw, die het
huishouden met liefde zou bestieren, en zij zou het Laurens bijna kwalijk hebben
genomen, als hij een vrouw gekozen had, die niet huishoudelijk was.
In April kwam Corry Linsey bij juffrouw Hanna Hildoorn logeeren.
Den Woensdag vóór haar komst, was Laurens met zijn viool op het huis, en maakte
muziek in Agneta's kamer. De ramen stonden er opengeschoven, in de struiken tegen
het huis hoorde men de musschen tjilpen.
De laatste tonen van viool en piano vluchtten juichend weg uit de zonnige stilte
van de rustige kamer naar de zonnige wijdte daarbuiten onder de blauwe lentelucht.
Agneta keerde zich om op haar pianokruk en zag Laurens aan, die met de viool
in de hand bij zijn muzieklessenaar stond.
‘Mooi, vindt je niet?’ zeide zij warm. ‘Het ging nu zooveel beter, jammer, dat wij
nu geen tijd meer hebben. Dan maar tot Zaterdag, o neen Zaterdag niet, Zaterdag is
Corry er. Ik wilde je vragen, of ik dan bij jullie kon komen, om haar een visite te
maken.’
‘Mogen wij niet hier komen?’ vroeg hij haastig, ‘want dat zou ik zoo heel prettig
vinden, zie je, ik had gedacht: Corry komt Vrijdag, en als wij dan eens Zaterdag hier
kwamen.’
‘Ik heb natuurlijk geen bezwaren. Maar of zij het prettig zal vinden, dadelijk visites
te moeten maken.’
‘Natuurlijk vindt zij dit prettig. Dit is geen gewone visite. Zij verlangt natuurlijk
ook kennis te maken. Zij heeft zooveel van je gehoord, zij kent je, zooals ik je ken.’
‘Om hoe laat kom je dan?’ vroeg zij, glimlachend om zijn enthousiasten toon.
‘Op het gewone uur. Kan dat? en mag Corry dan ook deze kamer zien? Zie je,
Agneta, zij heeft er zooveel van gehoord, en hoe wij hier altijd muziek maken.’
Onwillekeurig zag zij even haar kamer rond, zoo zonnig nu, en rustig als altijd
onder de donkere balken en met
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het lichte behangsel. Hij ook keek om zich heen naar al die bekende dingen die hem
eens vreemd waren geweest, maar die zij hem had leeren kennen: de reproducties,
haar boeken, de klank van haar piano.
‘Ik heb hier ontzettend veel genoten’, zeide hij opeens en daar was een lichte
ontroering in zijn stem. ‘De winter zou heel heel anders zijn geweest als ik niet had
gehad al die middagen hier, dat wij hier zaten te praten en dat jij mij vertelde van je
reizen, en van wat je las. 's Morgens dacht ik er al aan, als ik vervelende rekeningen
moest nazien of als ik bij de boeren moest gaan, hoe ik dan hier zou komen, en dat
ik de dingen met jou kon bespreken, en dat wij muziek zouden maken. Eigenlijk had
ik er je al dikwijls voor willen bedanken. Ik zeg dit nu niet alleen, ik heb het dikwijls
zoo gevoeld.’
‘Maar, Louw,’ zeide zij vriendelijk, ‘je weet, dat ik het ook heel prettig vond als
je kwam. Daar is van bedanken geen sprake.’
‘Maar ik voel het toch zoo,’ antwoordde hij overtuigd. ‘Want stel je voor, hoe
anders het zou geweest zijn!...’
‘Als je alleen hier een of tweemaal in de maand een visite was komen maken, om
over zaken te spreken.’
‘Ja,’ en zijn grijze oogen straalden van vroolijkheid, ‘weet je nog, hoe vervelend
ik het vond, dat je met den winter kwam, en ik begreep, dat ik wel met je
onderhandelen moest iederen keer.’
Meteen viel zijn blik op de antieke klok, en hij haastte zich zijn viool in de kist te
leggen. Het was al laat, en hij moest vroeg thuis zijn.
Toen hij weg was, bleef zij in gedachten voor haar raam staan, uitziend op het
zonnige grasveld met het witte hekje aan het eind. Zij wist dat Laurens het met zijn
geheele hart meende, toen hij haar bedankte. Hij zag zoo tegen haar op, hij vereerde
haar met heel zijn ziel. Zij wist het. ‘Maar ik ben het niet waard,’ zeide zij kalm,
want, - zij kende zichzelf - zij met haar hooghartigheid en haar koelen blik tegenover
zijn enthousiaste natuur, zijn warmen ijver voor anderen. Zij kende zichzelf door het
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contrast met hem, en toch meteen wist zij dat zij hem leidde, dat hij haar volgde, dat
haar die invloed gegeven wàs, en dat hij haar ook noodig kon hebben. Maar 't was
niet om haarzelf gegeven, en zij zou er eenmaal rekenschap van af moeten leggen.
Langzaam keerde zij zich af van het venster en nam haar borduurraam te voorschijn.
Zij ging zitten werken, de strengen kleurige zijde neerleggend op de donkere
vensterbank. Regelmatig trok zij de naald met den blauwzijden draad op en neer, en
haar oogen volgden het patroon, maar haar gedachten bleven bij hetgeen Laurens
haar gezegd had. Zij hield opeens op met werken, en tuurde voor zich uit. Wanneer
zij nadacht kon er een ongeduldige plooi tusschen haar oogen zijn, of een spottend
trekje om haar mondhoeken. Nu was haar gezicht wonderlijk ernstig.
‘Ik ben het wel niet waard,’ zeide zij deemoedig als in een gebed, ‘dat mij dit werd
toevertrouwd. Maar, o Heer, ik wil hem geven, alles wat hij noodig mocht hebben.
Is dat genoeg?’
Corry kwam Zaterdag met Laurens mee. Zij was blond en tenger, droeg een blauw
serge pak en een donker blauwen hoed, en had een blozend gezichtje en vriendelijke
blauwe oogen. Haar stem en haar manieren waren zacht. Zij bewonderde zoo goed
mogelijk Agneta's kamer, waar Laurens haar de dingen wees, vertellend wie de
portretten voorstelden, uitleggend wat hijzelf over de schilderijen had geleerd; en
volgde toen mee het huis door, waar zij de eene kamer na de andere ingingen, meest
stille vertrekken met ouderwetsche meubels, die dag na dag alleen bleven in het
gedempte licht van de half neergelaten gordijnen. Zij onthield het best de oude
kinderkamer, waar in de muurkast nog speelgoed werd bewaard: een stokpaardje,
en een paar poppen met houten gezichten en uitstaande volant jurkjes. Daar was
zoo'n innige verbazing geweest in hun oogen, toen zij de kamer weer inzagen. Die
was ook niet meer als vroeger. En dan was er de kamer van Agneta van Borcken,
die de hare was geweest tot op den
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dag, dat zij trouwde met Wolfgang v. Hahnensteh en nooit weer terugkeerde omdat
de reis zoo lang was. In de zaal, waar het muf rook, omdat deze 's winters nooit
gebruikt werd, keek zij plichtmatig op naar alle familleportretten en bleef den indruk
houden aan het portret van Sofie Anna van Borcken die een zoon had gehad, die bij
de garde d'honneur was en dien men dood had gewaand. Maar zij, zijn moeder, keek
iederen dag naar hem uit, en verwachtte telkenmale als de post gekomen was in het
dorp, dat er tijding zou zijn. En na tien jaren kwam hij terug. Hij stierf ongehuwd op
de Lindenhaghe.
Zij eindigden met boven thee te drinken.
‘Ik zie jullie morgen zeker in de kerk,’ zeide Agneta, toen zij weg zouden gaan
en Laurens Corry hielp haar mantel weer aan te trekken. ‘En morgenavond drinken
jullie thee bij je tante Hanna.’ Zij wist, dat dit een Zondagavond-gewoonte was.
‘Ja, Corry, maar ik niet. Ik heb jongelingsvereeniging. Stel je voor, Agneta, de
dominé zou het immers waarnemen? en nu moet hij onverwacht een ringbeurt
vervullen en kan hij niet bijtijds terug zijn.’ Hij glimlachte opeens: ‘En toen wilde
ik het aan Jansen vragen, maar dat wilde Corry niet!’
‘Niet,’ herhaalde Agneta.
‘Neen,’ zei Corry kalm. ‘Hij zei, dat het maar half ging met Jansen, en dat de
jongens er eigenlijk niet van hielden, en toen wilde ik niet dat hij het om mij liet; ik
wil hem niet met zijn werk in den weg staan.’
In Agneta's oogen lag heel vriendelijke goedkeuring. ‘Laurens mag blij zijn, dat
hij zulk een vrouw krijgt,’ zeide zij glimlachend.
Corry en hij waren nog niet ver den oprit afgeloopen, toen hij zich tot haar keerde:
‘En nu, hoe vindt je haar?’ vroeg hij.
‘Heel aardig. Zij is zoo vriendelijk en zij weet zooveel, en zij past heelemaal bij
haar huis.’
‘Ja, vindt je niet!’ zeide hij bewonderend.
Daar was een ‘maar’ in haar gedachten over Agneta,
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maar zij wist niet, waar zij die vinden moest in haar, en daarom sprak zij het niet uit:
zij kende haar immers nauwlijks en zij was zooveel jonger.
Zij logeerde bij juffrouw Hanna Hildoorn, en iederen morgen hielp zij deze, in de
lage vierkante voorkamer, met het omwasschen van de ontbijtbordjes, gaf de poes
melk, begoot de planten in den rieten bloemenstandaard, die bij het raam stond, met
het uitzicht op het kerkpleintje. Tegen dat zij klaar was, verscheen Laurens die haar
meenam naar zijn moeder, waar zij in de verdere morgenuren, als hij werken moest,
hielp met huishoudelijke bezigheden. 's Middags zochten zij boeren op, of gingen
met het rijtuig van ‘de Groene Jager’ visites maken op de buitens, waar mevrouw
van Borcken haar aanstaande schoondochter nog moest presenteeren. Een enkele
maal gingen zij theedrinken en eten op de Lindenhaghe. Daar kwam dikwijls iets
tusschenbeide en de afstand was eigenlijk te groot om even aan te wippen. Het meest
waren zij 's avonds thuis. In de kleine achterkamer maakten zij dan muziek, speelden
eenvoudige stukjes, waarvan zij hield en die hem geen inspanning kostte. Hij had
niet met haar de muziek van Agneta kunnen spelen. Agneta bezielde hem, voerde
hem mee en met haar speelde hij het best. Maar van Corry's melodieën hield hij meer:
die deden hem uitrusten. Als hij werken moest kwam hij met zijn boeken binnenzitten,
en als hij opkeek zag hij haar lezen of naaien, het gebogen hoofd onder de lamp, het
blonde haar goudglanzend in het licht; en als hij klaar was, praatten zij over de
toestanden in Landeweg en gingen zij na, wie hulp noodig had, en waar een schuur
of een dak hersteld moest worden, en welke kinderen naar de Zondagschool moesten.
‘Daar is werk genoeg,’ zeide zij dan. ‘We zullen ook zelf heel zuinig moeten doen,
als wij verder willen komen en nog helpen willen.’
‘Ja,’ zeide hij dan met hernieuwden ijver.
Hij had plannen voor een ontginning en die begon hij in die dagen op papier uit
te werken.
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Na drie weken vertrok zij. Op den dag dat zij weggegaan was, ging hij naar de
Lindenhaghe om Agneta te bedanken voor bloemen, die zij dienzelfden morgen nog
aan Corry had gezonden om mee te nemen.
Zij ontving hem op haar gewone vriendelijke manier. Zij had hem weinig gezien
den laatsten tijd. Zij had meer van haar correspondentie afgedaan, meer muziek
gemaakt en meer gelezen, maar zij had hem wel gemist, hoewel zijn afwezigheid
geen schaduw had geworpen op haar bezige dagen, want zij wist, dat het maar tijdelijk
was, dat hij niet kon komen, en dat hij later terug zou keeren voor hun muziekuren.
Zij wees hem zijn eigen plaats in de vensterbank aan, en ging thee voor hem
schenken. Hij was stil. Afgetrokken keek hij de kamer rond, en toen om iets te zeggen,
maakte hij een opmerking over het weer.
Zij gleed neer in haar met licht cretonne overtrokken fauteuil. Zij begreep dat hij
zich wat vervreemd voelde, dat zijn gedachten bij Corry waren, en zij wilde hem
helpen.
‘Het zal wel een heele leegte voor je zijn, nu Corry weg is,’ begon zij hartelijk.
‘Zij is tenslotte nog zoo gezellig lang gebleven. Weet je eigenlijk wel,’ en zij
glimlachte, ‘dat wij het nog nooit over haar gehad hebben?’
‘Dat is waar!’ zeide hij met opklarend gezicht en toen zij niet verder ging, ‘nu, en
hoe vindt je haar dan?’
‘Ik vind haar heel lief. Zij is zoo zacht, en ik geloof dat zij zeer veel voor een ander
over heeft.’
‘Ja,’ zeide hij met bewondering, ‘ze denkt nooit aan zichzelf.’
‘En de menschen hier houden al van haar. Ze vonden het zoo aardig, dat zij met
je meekwam. Ik denk, dat Elsje Jansen haar wel het meest zal missen.’
‘Ja, die las ze geregeld voor. 't Is ook een stumperd. Weet je, dat zij heelemaal
verlamd is, en ze is pas twee en twintig jaar.’
Agneta knikte. ‘Ik heb er Corry eens gezien,’ zeide zij en daar kwam een zachte
lichtende glimlach in haar

Onze Eeuw. Jaargang 12

169
oogen alsof zij haar weer zag in die half donkere boerenkeuken staande bij de bedstee
en toen met iets oneindig zachts zich even vooroverbuigend om nog iets tot de zieke
te zeggen, het blonde haar onder uit de blauwe baret oplichtend tegen de donkere
bedstee en het bonte katoenen gordijn.
‘Ik kwam onverwacht binnen,’ vervolgde zij. ‘Zij hoorde mij niet. Ze sprak zoo
vriendelijk, en zij meende het zoo, want toen zij mij opeens zag, knikte zij wel verrast,
maar zij bleef toch zoo ernstig, en toen wij samen weggingen, vertelde zij mij van
Elsje, en aan haar geheele gezicht zag ik hoe vervuld zij was van haar ongelukkigen
toestand.’
‘Ja, zoo is Corry.’
‘Weet je, wat ik toen gedacht heb?’ zeide zij warm, ‘dat als wij die uitdrukking
van haar gezicht hadden gezien op een schilderij, b.v. van Raphaël of van Murillo,
wij het zoo heel mooi hadden gevonden, maar de werkelijkheid is toch nog beter.
Het was niet de voorstelling van een, die echt meevoelt en medelijden heeft, maar
het was werkelijk zoo iemand.’
Hij knikte met stralend gezicht. ‘O Corry is zoo goed,’ en vertrouwelijk praatte
hij verder: de oogenblikkelijke vervreemding was geweken.
Zij speelde ook nog piano, zij had een stuk tusschen de oude muziek gevonden,
dat zij hem wilde laten hooren.
Hij luisterde. Maar hij volgde niet bewust de melodie. Hij liet zijn gedachten
meevoeren door de tonen. Daar was een oogenblik dien middag onwil in hem geweest
naar de Lindenhaghe te gaan, omdat hij voelde het contrast met zijn strenger leven
thuis, omdat hij met Corry zich weer had ingeleefd in zijn praktisch werk. Maar neen,
neen... het was toch goed om hier te zijn. Agneta hield hem niet terug van zijn werk.
Zij voelde er zelf te veel voor. Zij was wel anders, maar dat was omdat zij zoo boven
alles stond, omdat zij zooveel wist. Zij was zoo heel bijzonder. O neen... en hij
luisterde naar haar, het was
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goed om hier te zijn... het was goed... het was goed. En hij was blij, dat het goed
was.
Zij wist niet, dat dit in hem omging. Zij wist alleen, dat er een oogenblik
vervreemding was geweest, omdat hij de leegte voelde, dat Corry er niet meer was,
maar ook dat de oude vertrouwelijke toon nu terug was gekeerd.
Dienzelfden avond zat zij als gewoonlijk in de zitkamer van haar tante in een
fauteuil naast de ronde tafel, en borduurde. Daar was een groene kap over de staande
petroleumlamp en de hoeken van de kamer waren in de schaduw, maar het licht viel
rustig op het groene tafelkleed en op haar borduurwerk. 't Was heel stil, alleen tikte
de klok bescheiden en ritselde nu en dan de courant in de handen van freule Clothilde,
die over haar zat te lezen.
Zij borduurde gestadig voort, in gedachten. Zij dacht aan Corry. Zij vond haar
zacht en plichtmatig, wel stil in gezelschap; de keeren, dat zij op de Lindenhaghe
had theegedronken en gegeten, had zij niet veel gezegd, wel de gesprekken met
belangstelling gevolgd. Zij was niet onbeduidend, niet de echo van de meening van
‘men’, zij overdacht de dingen: ‘in haar hart’ voegde Agneta eraan toe even met
vriendelijke goedkeuring, en weer dacht zij aan de uitdrukking, die zij op het zachte
blonde gezicht gezien had, toen zij samen de boerderij verlieten en door het veld
gaande, den toestand van de zieke bespraken. Haar eigen egoïsme en hooghartigheid
kennend had zij groote vereering voor zelfverloochening en nederigheid, en Corry
bezat beide. Zij zou nooit iemand in den weg staan. Zij wist terzijde te gaan niet uit
minachting, maar om den ander ook een plaats te geven, om te helpen. Zij zou het
zwakke en lijdende niet over het hoofd zien, zij bukte zich, om op te beuren. Zij deed
het omdat Christus het ook gedaan had. Agneta wist het, en toen eens in de kerk de
bergrede werd voorgelezen had zij van uit haar bank naar Corry gezien en in gedachte
haar gerekend tot degenen, die zalig zijn gesproken.
Haar jonge leven was stil geweest, opgevoed als zij
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was geweest na den dood harer moeder, bij een ziekelijke tante, terwijl haar vader
naar Indië ging. Hij hertrouwde er; en zij had haar stiefmoeder en haar halve broertjes
en zusjes voor het eerst gezien een maand geleden. De famille ging in den Haag
wonen, maar zij zou bij haar tante in Apeldoorn blijven; en Agneta had den indruk
gekregen, dat zij hier dankbaar om was. Zij paste niet in een drukken kring. Zij paste
in haar stille leventje; en daardoor wende zij ook bij juffrouw Hanna Hildoorn en in
het strenge, geregelde huishouden van haar aanstaande schoonmoeder. Zij paste bij
Laurens, zij deelde in zijn werk; zij leefde zich geheel in, in Landeweg, ging
zachtmoedig en stil haar gang. Hij was veel knapper dan zij, hij wist zijn plannen te
ontwerpen, zijn berekeningen te maken, hij wist, wanneer hij wilde, te ondernemen
en door te zetten, daar kon zulk een warm enthousiasme in hem zijn. Agneta, gebogen
over haar werk, glimlachte even. Zij dacht aan zijn enthousiasme voor haar muziek
en voor haar reisbeschrijvingen. Corry kon plichtmatig toeluisteren, maar zij begreep
het niet zooals hij het deed. Tot Corry, zoo voelde zij, boog zij zich vriendelijk
uitleggend over, maar Laurens volgde haar.
De courant in de handen van freule Clothilde ritselde weer.
‘Daar wordt een knecht gezocht op Harrestein,’ verbrak zij opeens de stilte. ‘Zou
dat iets zijn voor Gerrit Jansen?’
Agneta werkte voort, nog in gedachten. ‘Zoekt die dan een plaats?’ vroeg zij zonder
opzien.
‘Ja, weet je niet. Corry sprak erover, en Laurens wist het ook.’
‘Neen, ik herinner het mij niet meer.’ Zulke dingen vergat ze altijd, die maakten
geen indruk op haar.
‘Ja, zeker; ik zal er hem over spreken. 't Kon wel iets voor hem zijn.’
Voetstappen gingen de stoep op buiten in de stilte en toen luidde de bel in de
vestibule. ‘De post,’ zeide Agneta.
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De knecht bracht de couranten en brieven binnen en nam meteen den theeketel mee.
't Was alle avonden zoo.
‘Van tante Herbert,’ zeide Agneta, een brief met Engelsch postzegel openscheurend.
't Was eigenlijk geen tante, maar een nicht; de eenige dochter van Alex van
Borcken, broeder van haar grootvader. Zij was met een Engelschen professor
getrouwd.
‘Tante en oom gaan weer op reis,’ vertelde zij den brief doorlezend, ‘naar Florence.
Tante vraagt of ik mij soms ook in beweging zet tegen dien tijd en of ik ze
rejoigneeren kan.’
‘En doe je het?’
‘Neen, ik denk er niet over. Als ik op reis ging, zou ik nog andere plannen hebben,
want Elly von Stein heeft me ook al in Wiesbaden gevraagd en de Arccourts op hun
buiten in Bretagne. Maar ik wil niet altijd weg zijn, ik woon nu eenmaal hier.’
‘Neen, je hebt groot gelijk,’ en freule Clothilde verdiepte zich in een blaadje over
landbouw, even denkend, dat Agneta over eenige weken toch wel op reis zou gaan.
Zij had vroeger ook zoo dikwijls gezegd, dat zij lang op de Lindenhaghe wilde blijven,
en dan ging zij toch weer heen.
De brief was vrij uitvoerig. ‘Het is puur uit egoïsme, dat ik je vraag,’ stond er
verder, ‘we worden beiden oud, oom en ik. Oom maakt nog graag zijn studies in de
museums en dwaalt door achterbuurten, maar ik zie hem hoofdschuddend gaan: en
zelf overal meedribbelen is mij te vermoeiend. Als je nu toch rond reisde, kon je
oom gezelschap houden; jij gaat toch ook naar de museums en dwaalt ook overal
rond. Maar als je niet op reis gaat, zien wij naar ander reisgezelschap om.’
‘Die vinden ze wel,’ dacht Agneta, den brief neerleggend en weer haar werk
opnemend. 't Waren anders geen onaardige menschen; haar tante altijd vroolijk, haar
oom een man die werkelijk goed op de hoogte was van geschiedenis en kunst. Maar
zij had al meer, toen zij eens met haar vader gelijktijdig met hen in Rome was, zijn
be-
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schouwingen moeten aanhooren. Voor iemand, die weinig gezien had, kon het heel
interessant zijn.
En toen opeens schoot haar Laurens te binnen. Als hij eens ging. Hij was ook
familie, hij had ze weleens gezien, en hij zou zeker bevallen, en 't zou hem zoo
ontwikkelen en doen genieten.
‘Als Laurens eens meeging,’ zeide zij plotseling hardop.
‘Laurens, wie? wat?’ kwam freule Clothilde uit haar courantje, waarin zij verdiept
was in de prijzen van eieren en van boter.
‘Als Laurens eens met oom en tante meeging.’
‘Zoo ineens? uit zijn werk?’
‘Hij zou het wel kunnen schikken, hij kan toch wel aangeven, wat er gedaan moet
worden; zooveel menschen beheeren goederen, terwijl zij er een andere betrekking
bij hebben.’
‘Maar voor hoe lang?’
‘Dat kan hij altijd nog zien. Oom en tante gaan voor maanden.’
‘Maar hoe zouden zij dat vinden?’
‘O best, natuurlijk; ze zijn gewend met anderen te reizen. Ik zal ze dadelijk
schrijven. Ik spreek er dan niet eerst met Laurens over, maar vraag alleen in mijn
brief of, àls het hem zou schikken met zijn werk, of zij het dan goed vinden. Vindt
Laurens het bezwaarlijk, dan kunnen wij nog altijd schrijven, dat het niet gaat.’
‘En voor wanneer zou het dan zijn?’ Freule Clothilde vond het een onzinnig plan;
net iets voor Agneta.
‘Ik denk over een groote veertien dagen; na half Mei, schrijft tante. Maar spreekt
u er nog niet over met Laurens, als hij morgen komt, ik wilde er eerst over schrijven.’
‘Neen, ik zal er mij niet in steken. Maar ik weet niet, of je er goed mee doet, dien
jongen opnieuw uit zijn werk te halen.’
Agneta bedacht zich, dat haar tante nooit van huis ging, dat zij een afkeer van
reizen had, haar oordeel telde dus niet mee. Zij begreep niet, wat reizen kon
beteekenen,
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vooral voor iemand als Laurens, die oog had voor kunst en mooie natuur.
‘'t Zal ook goed zijn voor zijn Engelsch,’ zeide zij opeens, zich bedenkend, dat
haar neef Engelschman was.
Het antwoord kwam na weinige dagen; het plan werd hartelijk toegejuicht.
‘Dan zal ik vanmiddag naar tante Martha gaan,’ zeide Agneta, die met den brief
in haar hand freule Clothilde in de linnenkamer had opgezocht, waar deze de wasch
bergde. ‘Kan ik het rijtuig hebben?’
‘O natuurlijk,’ en een stapeltje handdoeken werd bekeken. ‘Ik heb geen plannen
vanmiddag.’
‘Ik vind het beter het eerst met tante te bespreken,’ vervolgde Agneta, den deurknop
in haar hand. ‘Als zij geen bezwaren weet, zijn er ook zeker geen, en 't lijkt mij beter
eerst alles aan haar uit te leggen.’
‘Net haar vader,’ vond freule Clothilde, terwijl zij eenige tafellakens recht legde,
nadat Agneta de kamer verlaten had, ‘die moest ook altijd iets bij de hand hebben.
Zij ook, en als zijzelf niet reisde moest een ander opgejaagd worden, en dan was er
ook geen praten tegen en waren er natuurlijk geen bezwaren.’ Zij sloot de kast. 't
Was te hopen dat Martha wijzer zou zijn, maar zij zou er ook wel niet tegen op
kunnen. 't Was heel aardig, die vriendschap tusschen neef en nicht, maar de jongen
werd in den grond bedorven. 't Was vroeger voor hem misschien veel beter toen men
elkaâr niet aankeek. Natuurlijk werd zijn hoofd op hol gebracht met allerlei plannen
als iemand als Agneta ze hem oplegde. Het was een wonder, dat hij onder alles nog
eenvoudig bleef, maar zijn werk werd er niet beter op. Dat had zij wel bemerkt, als
zij bij de boeren kwam: ‘De jonker kwam niet zoo dikwijls meer,’ zeiden ze. Geen
wonder, een mensch kan niet alles tegelijk.
Zij zat in haar kamer te haken bij het raam dien middag, toen het rijtuig terugkeerde
uit het dorp.
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‘Wat is het resultaat?’ vroeg zij toen Agneta binnenkwam.
‘Tante vind het best,’ klonk de heldere stem. ‘Tante begreep heel goed, welk een
buitenkansje dit was, om met de Herberts mee te gaan. Zij vond het heel aardig en
we hebben heel prettig gepraat. Ik heb nog gewacht, of Laurens thuiskwam, maar
hij was naar de hei, en hij is zeker opgehouden, Tante zou hem vanavond hier sturen,
want dan kon ik morgen dadelijk antwoorden.’
In haar oogen straalde een rustige glans. Zij had alle voorrechten van de reis
ingedacht, besproken, uitgelegd, zij wist, dat het zulk een heel goed plan was; zij
was blij om hem en om haarzelf, om hem, omdat hij dat alles zou leeren kennen, hij
die zoo weinig gezien had, om haarzelf, omdat zij het hem geven kon.
De boomen op het kerkplein waren al groen. Tusschen de takken tjilpten de musschen
in het gouden licht van de dalende voorjaarszon. Voor het hekje van 't lage huis, met
de groene luiken sprong Laurens van zijn fiets en deze voortduwend liep hij langs
de zijkant, om zijn fiets in het schuurtje van den tuin te bergen. Hij kwam aan de
achterzijde langs het opengeslagen deurvenster van de achterkamer.
‘Louw!’ riep zijn moeder, vanuit de kamer waar zij aan de middentafel zat te lezen,
want vlak bij het raam was het wat frisch nog.
‘Ja, moeder, ik kom.’
Hij kwam binnen, zijn pet af, zijn gezicht afvegend met zijn zakdoek. ‘'t Is warm
als je rijdt, en de wegen zijn zoo modderig’, met een blik naar zijn bemodderde
laarzen. ‘Maar 't is nu heerlijk buiten, alles komt aan, en daar is werk genoeg. Dat
stuk wei, moeder, dat ik verleden jaar voor Agneta aangelegd heb, ziet er prachtig
uit. Ik kwam er langs.
Agneta is hier geweest’, antwoordde zijn moeder. ‘Zij heeft nog gewacht, of zij
je spreken kon, maar 't werd te laat. Zij had een plan, voor jou, om op reis te gaan’.
‘Om op reis te gaan,’ herhaalde hij verwonderd. ‘Nu?’
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en daar was geen vreugde in zijn toon, hij dacht aan de omgeploegde akkers en de
bloeiende boomgaarden waaronder enkele die hij zelf had aangelegd.
‘Dat wil zeggen, half Mei. Ga zitten, jongen, dan kan ik het alles uitleggen.’
Zij had alles rijkelijk overwogen, toen Agneta weg was gegaan, en zij had er niets
dan voordeel in kunnen zien, het zoo blij aangeboden voorstel aan te nemen. De reis
was mooi, het verblijf in Florence zou interessant zijn, de Herberts waren famille en
aardige menschen; hij moest erbij winnen ze te leeren kennen, voor zijn Engelsche
taal was het nuttig ook.
Zij legde het hem stuk voor stuk uit: ‘de vraag is zelfs’, zeide zij, toen hij haar in
de rede wilde vallen, ‘of je het zou mogen weigeren, daar wordt je te veel
aangeboden’.
‘Ja,’ antwoordde hij onovertuigd, ‘maar nu is het zoo lastig; daar is zooveel werk,
moeder; als het op een anderen tijd kon.’
‘Maar dat kan niet. En trouwens de drukste tijd is er nog niet. Je zou ook je werk
kunnen regelen en dan aan Jansen kunnen opdragen het na te gaan en de loonen uit
te betalen, hij deed het ook, toen je er verleden jaar niet was, nadat Derks gestorven
was.’
‘Ja, ja,’ herhaalde hij voor zich uitziende. Hij had zooveel plannen met Jan Elswout
besproken dien middag; en hij was blij geweest, dat zij het eens hadden kunnen
worden over arbeidsuren. Hij had het gevoel gehad, dat Jan Elswout weer een anderen
kant uitging; hij had hem ook in lang niet gesproken; en dien middag waren zij onder
het bespreken van den arbeid weer tot gemeenschappelijke plannen gekomen. En als
hij nu op reis ging? Hij kon hem ook wat werk opdragen, maar hij zou het niet zonder
leiding kunnen doen. 't Kon wel wachten.
‘Je bent immers vrij om terug te keeren als je op reis bent,’ vervolgde zijn moeder.
‘Agneta moet nog schrijven. De Herberts weten nog niet, of je wel kunt. Je zou
kunnen zeggen, dat je graag meegaat, maar vrij wil blijven.’
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Hij knikte, hij kon vrij blijven, dat was waar. Als hij eens ging? 't Was wel een
zeldzaam aanbod. Hoe zou het zijn als hij het deed? Dan vertrok hij, liet zijn zaken
achter, verdiepte zich in alles wat hij onderweg ontmoette, genoot van het onbekende,
zag met zijn eigen oogen de schoonheid van zooveel dat Agneta voor hem beschreven
had.
‘'t Overvalt je nu. Maar, als je alles indenkt, weet ik zeker, dat je het wel zult
kunnen schikken.’ Zijn moeder rees op, want de meid kwam binnen om te dekken.
‘Zooveel menschen trekken er eens uit, en je mag ook wel eens vacantie nemen, en
't is iets voor je leven.’
Toen zij een kwartier later aan tafel zaten, spraken zij niet meer over de
moeilijkheden, alleen over de reis zelf. ‘'t Was ook een mooi seizoen om Italië te
zien. Zeker trok hij nog wel verder dan Florence.’
Het deurvenster stond open op den kleinen tuin. Het grasveld was mooi groen; in
den bloeienden appelboom floot een merel.
De lenteavond was stil en zacht. Het trof hem, toen hij zijn fiets weer voor den
dag haalde om naar de Lindenhaghe te gaan. Daar was bijna iets zomersch in de
lucht. 't Daglicht bleef ook lang. In zijn zachte wegstervende grijze tint lagen met
scherper kleur de groene weien met de witte madeliefjes en de pluizige
paardenbloemen; en teekenden de groene heggen zich af tegen den teer blauwen
avondhemel. 't Water in de stille slooten was diep en klaar.
Achter het groote grasveld, dat ingesloten werd door de groene lindeboomen, lag
de Lindenhaghe in vredige avondstemming, de glazen voordeur boven de lage breede
stoeptreden wijd open. Rechts de zware kastanjeboomen vol witrose kaarsen, links
tegen den ouden tuinmuur paarse seringen en boven dien verweerden steen uitkomend,
de wit bloeiende vruchtboomen van den boomgaard. Op het grasveld, waar de oude
zonnewijzer stond, ging Agneta. Zij was in 't licht blauw. Toen Laurens naderde trof
hem de kleur van haar japon tegen het groen van het gras,
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trof hem heel dat harmonische geheel van 't oude huis en de bloeiende boomen,
dingen, die hem vroeger niet zoo zouden zijn opgevallen, maar die zij hem had leeren
zien.
Zij zag hem niet aankomen, maar toen hij van zijn fiets sprong, hoorde zij hem,
en keerde zich snel om. Haar diepe oogen straalden en een rustige glimlach gleed
over haar wonder mooi gezicht. Hij begreep op dit oogenblik niet, dat hij de reis niet
graag zou doen. Maar daar wàren toch moeilijkheden en die wilde hij toch bespreken,
hij had het zich voorgenomen.
Zij gingen samen pratend op het grasveld op en neer. Hij zeide haar, dat hij haar
voorstel zoo vriendelijk vond, waarop zij lachte: ‘Maar, Louw, wat een idee, je doet
er mij plezier mee en de Herberts.’ Eerst had hij echter veel bezwaren gezien,
vervolgde hij, want daar was zijn werk, maar hij geloofde toch wel dat het gaan zou.
Hij geloofde het nu ook. 't Was voornamelijk om Jan Elswout geweest. Hij wilde
den jongen helpen, hij had zich al weinig met hem bemoeid, en nu zou hij werk voor
hem doen, een gedeelte ontginnen, maar daar moest hij zelf bij zijn. Maar 't kon ook
wel wachten.
‘Maar dan laat je maar wachten, dunkt me. Jan Elswout zal het toch wel begrijpen,
als je het hem uitlegt. Trouwens waarom zou Jansen ook niet toezien op dat werk?’
Hij aarzelde even. Jansen en Elswout, dat ging niet zoo goed samen, meende hij.
‘Maar als het wachten kan? Maak je niet te veel bezwaren?’
Zij had er hem hier meer mee geplaagd: Zij vond, dat als hij eenmaal in zijn werk
was, hij er te veel onder geraakte, dan mocht niets in den weg komen, dan moest
alles wijken.
Hij lachte even, omdat zij lachte. Hij kon héél goed gaan, bedacht hij zich nu, 't
werk kon best wachten.
‘Ik ben blij, dat je gaat want het zal nu zoo prachtig zijn daarginds,’ zeide zij met
die groote bewondering in haar stem, die zij er in leggen kon als zij hem iets be-
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schreef. ‘En 't zal jou alles zooveel meer opvallen omdat je nog niet veel gereisd
hebt. Je moet nog veel er over lezen ook, dan hebt je aan alles nog zooveel meer.’
‘Ik zal het druk krijgen,’ zeide hij lachend, toen zij hem al de boeken opgenoemd
had. ‘En dan al mijn besprekingen nog over het werk.’
‘Maar op reis vergeet je al die moeite weer.’ Zij dacht zich in, hoeveel hij er door
leeren zou, wat het voor hem zijn zou. ‘Wat zullen wij daarna veel te bepraten
hebben,’ zeide zij opeens met een lachje.
Hij had het zoo druk in de volgende dagen dat hij niet op de Lindenhaghe verscheen.
Zij van haar kant deelde genoeg in zijn werk, om zelf eens naar de Hoogt te gaan,
om met vrouw Elswout over de plannen van Jan te spreken, en zij ging op een
zonnigen middag, toen in alle groene struiken de vogels tjilpten en over de slooten
de waterspinnen schoten en de zoele lucht vol bloesemgeuren was. In de zijpaden
met de diepe mulle wagensporen verder verdwijnend in het bosch, bloeide telkens
helgeel de brem.
Rustig lag de boerderij met het lage dak achter het welig groene korenveld; in den
boomgaard wit bloeiende vruchtboomen zich afteekenend tegen het hooge donkere
dennenboschje. In de kleine wei stond een bonte haan, een bruine met oranje kraag,
zette zijn borst op en begon te kraaien. De kippen liepen rond, hier en daar wat
oppikkend, krabbend in de paadjes van het kleine zijtuintje, waar de roodbruine
muurbloemen sterk geurden in den warmen zonneschijn. Het roode klinkerpad langs
het huis was zeker juist geschrobd en blonk in het zonnelicht.
Agneta ging de geopende voordeur binnen, de lange gang in, waar het rook naar
de stal en duwde kloppend de keukendeur open, die op een kier stond.
‘Ja’ klonk de stem van vrouw Elswout, ‘komt maar binnen freule.’
Zij had haar zeker langs de ramen zien komen.
Zij stond daar wat bleek en kleintjes bij de ronde middentafel, die zij juist met een
vochtigen doek afnam.
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De rood steenen vloer was gedweild. Achter de vrij laag neergelaten geel katoenen
gordijnen scheen de zon en haar stralen gleden tusschen de bloempotten op het
vensterkozijn door, en schitterden op het blinkende kabinet.
‘Zoo, vrouw Elswout,’ klonk de heldere vriendelijke stem in de stille ruimte met
het getemperde licht.
‘Dag freule,’ klonk het gedrukt.
‘Hoe gaat er mee?’
‘Ja, hoe zal 't gaan,’ kwam het toonloos, ‘de freule heeft zeker ook al gehoord van
Jan?’
‘Van Jan? Neen, ik weet niets’; de stem was vol deelneming. ‘Is hij ziek?’
Zij schudde van neen. 't Gladde geelbleeke gezicht in de muts had iets straks en
de kringen onder de oogen waren blauwachtig, ‘neen, freule, maar dat hij verleden
week 's middags dronken langs de straat heeft geloopen in 't dorp, zoo maar, freule,
dat had hij vroeger nog nooit gedaan.’
‘Zoo maar,’ herhaalde Agneta, ‘neen, ik had er niets van gehoord. Wat naar voor
je. Hoe komt dat nu?’
‘Ja, hoe komt dat nu? wie zal dat zeggen? Wil de freule niet gaan zitten,’ en toen
Agneta zich op een stoel met den rug naar het raam had neergezet. ‘Hij is altijd een
lastige jongen geweest, maar zooiets,’ en de bedroefde oogen staarden voor zich uit.
‘Maar 't ging toch zooveel beter,’ viel Agneta in.
‘Ja, dat ging het ook, freule, zoo in 't begin van den winter. Toen ging hij veel naar
den jonker toe, en dan mocht hij boeken leenen van den jonker en hij ging naar de
jongelingsvereeniging.’
Agneta knikte.
‘Maar toen later kon hij den jonker niet zooveel meer te spreken krijgen; die was
dan op het huis bij de freule, en 't gebeurde ook wel, dat de jonker zei als hij kwam:
“Ik heb maar even den tijd, ik moet uit,” en toen wilde hij niet meer gaan. Dat kon
dan ook niet, hij kon den jonker toch niet altijd lastig vallen. Ik zei het hem ook: de
jonker heeft niet altijd den tijd voor je.
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En toen ging hij nog naar de jongelingsvereeniging, maar dat vond hij later ook niet
zoo prettig meer.’
‘Waarom niet?’ 't klonk bijna scherp, ‘de jonker kwam daar toch bijna altijd.’
‘Ja, dat weet ik zoo niet. Maar hij zei, dat de jonker vroeger veel meer wist te
vertellen.’
‘Hij was minder in zijn werk, of hij had minder tijd om zich te prepareeren,’ dacht
Agneta. Zij begreep het, en zij wilde het niet anders zien, dan het was, maar haar
hart zonk.
‘Hendrik Versteege zei ook: de jonker had niet zooveel tijd meer om te komen,
vroeger zagen ze hem veel meer, maar dat kon natuurlijk niet zoo blijven.’
‘En 't was toch geen reden voor Jan om zóó anders te worden.’ Zij trachtte zich
niet ongeduldig te toonen, maar zij was het wel. Zwakheid hinderde haar altijd en
daar was een ongeduldige plooi tusschen haar oogen, tot opeens in haar de gedachte
oprees, die zij dikwijls met Laurens had besproken, dat men de menschen moest
nemen zooals zij zijn en dat de sterken geroepen waren de zwakken te helpen.
‘Neen, dat is wel zoo, freule, maar verleden week is de jonker hier geweest om
Jan te spreken, 't was over het nieuwe land en de jonker zou 't hem wijzen en hij
mocht er aan werken, en hij had boeken meegebracht, waar ook alles in stond, die
Jan lezen mocht, en ik dacht, nu gaat alles weer goed, want Jan was toch zoo blij.
Zie, hij houdt er niet van onder zijn broer te werken en nu had hij wat voor zijn eigen
ook.’
‘Ja,’ zeide Agneta. Zij wist, wat er volgen ging en haar hart zonk dieper.
‘En toen kwam de jonker zeggen, dat het niet doorging, want dat de jonker op reis
ging. Jan zei niets, maar toen de jonker weg was, was hij toch zoo boos. Ik zei: “de
jonker is toch vrij om te doen wat hij wil.” Ja, zegt hij “dat is ook zoo, maar ik had
toch vast op den jonker gerekend en hij spreekt altijd van je werk doen”, en wat
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of ik al zei, 't hielp niets, freule, en toen is hij weer naar de herberg geloopen’.
Agneta zweeg. Beter dan de moeder begreep zij wat in het hart van den jongen
was omgegaan. 't Was niet te verdedigen, dat hij zich ging bedrinken omdat een ander
in zijn oogen zijn plicht niet deed, maar die ander was zijn leidsman geweest. Het
was dien ander ook opgedragen geweest, hij mocht er zich niet aan onttrekken: ‘aan
wien veel gegeven is, van hem zal veel geëischt worden’ ging het door haar hoofd.
In de stilte van de rustige keuken tikte langzaam en duidelijk de hangklok. ‘Gerrit
heeft hem thuisgehaald’, klonk het toen langzaam en toonloos. ‘Hij kon bijna niet
op zijn beenen staan.’
Daar lag zoo iets ontroostbaars in dat bleeke gezicht, dat voor zich uitstaarde. Het
was niet alleen dit eene feit, het was het besef, machteloos te staan tegenover dien
zoon.
‘En nu?’ vroeg Agneta vriendelijk, ‘heeft hij er spijt van?’
‘Ik weet het niet, freule, hij zegt niet veel, en hij kijkt nog zoo kwaad, en toen ik
schreide, zei hij, dat het maar onzin was. Ik geloof niet dat het weer terecht komt,
hij is altijd wèl zoo geweest.’
‘Ik zal er morgen met den jonker over spreken’, zeide Agneta toen zij opstond om
heen te gaan. ‘Misschien dat de jonker er nog wat aan doen kan.’
‘Ik denk het niet, freule’. Daar was geen verwijt in haar stem. 't Kwam bij de vrouw
niet op, dat de jonker anders kon doen dan hij deed, 't was een eenvoudig onder de
oogen zien van den toestand, en zij hoopte niets meer van haar zoon.
Met haar vluggen veerkrachtigen stap, in haar nauwsluitend grijs wandelpak keerde
Agneta langs dezelfde wegen terug, maar zij lette nu niet op het helgroene koren en
op het breken van de zonnestralen in de slooten. Zij dacht na. Zij begreep heel
duidelijk dat Laurens zich minder in zijn werk had verdiept, dat hij er zich niet met
hart en ziel aan gegeven had sedert hij haar wereld gedeeld had. Het
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had hem ervan afgetrokken. Hij had niet beide kunnen doen. Zij was eerlijk genoeg
om te erkennen, dat zij dit ook niet zou gedaan hebben, niet gedaan had. Zij had wel
gedeeld in zijn werk, maar toch op een afstand; zij had er haar commentares over
gehad, maar haar wereld was haar het naast gebleven.
‘En hij, hij mòèt zich aan zijn eigen werk geven,’ zeide zij dringend tot zichzelf,
‘hij is daarvoor gemaakt, het past bij hem, en hij houdt er zooveel van - hield er
zooveel van,’ verbeterde zij zichzelf. Zou hij het nog liefhebben zooals vroeger, toen
zij hem pas leerde kennen? Zij had hem zulk een eind meegenomen. 't Was haar
schuld, als het anders was.
Hij moest nu ook niet op reis gaan, dat kon niet, nu tenminste niet, nu dat hij zoo
zwak stond, het zou hem verder brengen, steeds verder van zijn werk. En al zou het
voor kort zijn, al zou het maar als een mooie droom voor hem zijn, waaruit hij kon
ontwaken en dan weder zijn werk beginnen, het kòn niet, toch niet, om Jan Elswout.
Aan een schoonen droom mocht hij niet een ander opofferen, en het eenige, dat dien
boerenjongen kon helpen, was dat hij bleef, dat hij de teugels weer opnam, weer de
zaken leidde met sterke hand en onverzettelijken wil. Zij dacht aan de kleine
vrouwengestalte in de boerenkeuken, aan dat geelbleeke gezicht met de roodomrande
oogen, die zoo hulpeloos hadden voor zich gestaard. Zij was te klein en te zwak om
het alleen te dragen, en wie moest helpen, dan zij die sterker waren? het mòest, het
moest natuurlijk, voor Laurens en haarzelf sprak dit vanzelf, het kon niet anders.
Zij naderde de Lindenhaghe aan de achterzijde door het witte hekje van het
grasveld. De zon scheen op de rijen ramen, de struiken tegen het huis waren groen.
Zij ging links om, langs den stal. In het openstaande koetshuis zag zij opeens het
rijtuig van Harrestein. De koetsier stond met den staljongen te praten, die in blauw
linnen jas stangen stond te poetsen.
‘Daar is visite,’ dacht zij. Zij had den staljongen naar
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het dorp willen sturen, maar vooreerst kon hij niet gemist worden, nu, en zij liep het
huis om.
Door de glazen voordeur in de vestibule komend, zag zij Harm uit de dessertkamer
komen.
‘De freule had visite in de zaal,’ zeide hij haar, ‘en wachtte haar daar.’
Toen bedacht zij zich. ‘Als Hendrik op den stal gemist kan worden,’ zeide zij toen,
‘moet hij even naar het dorp en aan den jonker vragen, vanavond hier te komen.’
Zij vond de freules van Haren bij haar tante. Zij waren bijna den geheelen winter
weg geweest, nog eerder teruggekomen, dan eerst plan was; 't weer was zoo mooi.
Zij hadden veel kennissen ontmoet in den Haag, van wie zij de groeten overbrachten.
Zij wisten al de laatste nieuwtjes die niet zonder geestige beschrijvingen werden
meegedeeld.
De visite duurde lang.
Toen zij opstapten, geleidde Agneta ze tot het rijtuig. Over het grasveld en het
verre uitzicht over den straatweg lag de droomerige liefelijkheid van den
lentenamiddag als de zon daalt.
‘'t Is nu mooi buiten,’ zeide de oudste, ‘we hebben wel gelijk gehad terug te komen.
Op Harrestein bloeit nu ook alles. Wat doe jij nu? Nu dat iedereen terug komt,
verdwijn je zeker!’
‘Misschien wel,’ en Agneta lachte, ‘altijd een trekvogel geweest.’
Zij bleef groetend de breack nazien, toen deze den oprit afreed; de twee anderen
zagen haar slank silhouette in grijzen rok en witte blouse op de stoeptreden staan
van haar oude huis dat zich verhief tusschen de bloeiende kastanjeboomen aan den
eenen kant, de vruchtboomen over den ouden tuinmuur aan den anderen kant. Toen
keerde zij zich om en ging naar binnen.
‘Zij zijn toch altijd amusant,’ zeide freule Clothilde, die naar haar kamer ging, en
haar in de vestibule zag.
‘Ja,’ antwoordde Agneta.
Zij had haar eigen gedachten teruggehouden gedurende
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het bezoek. Ze waren van haar weggegleden. Nu keerden zij terug en opeens scheen
het haar vreemd toe haar leven te laten regelen door de belangen van vrouw Elswout.
Deze en de haren stonden zoo heel ver van haar eigen levenskring af.
‘Ik ga nog wat naar boven,’ zeide zij.
Zij ging de trap op, naar haar zitkamer. De zon scheen er nog, zooals altijd op dit
uur. Zij zette zich neer in de donkere vensterbank. Buiten door het geopende raam
drong het fluiten van een vogel tot haar door, telkens met dat vragende in het fluiten,
dat zooiets weemoedigs geeft aan den eindigenden zonnigen lentedag, maar zij lette
er niet op. Zij zag voor zich uit. Haar rustige kamer bracht haar terug in haar eigen
gedachtenwereld; en omdat Laurens hier zoo dikwijls met haar de belangen der armen
had besproken, en omdat zij hier aan haar piano en in haar gedachten zoo dikwijls
doorleefd had, wat het hoogste in de wereld was: het nederknielen voor den Gekruiste,
en arm te willen zijn omdat Hij arm was, en nederig omdat Hij nederig was, keerde
de zekerheid aan wat zij te doen had in haar terug. Zij twijfelde niet meer; en Laurens
zou het ook begrijpen.
Niet alleen zijn reis zou weggaan uit haar leven. Zij zou ook opgeven hun
muziekuren, hun gesprekken, waar zij de leiding had, en waar zij hem altijd weer
bracht op haar terrein, ver van zijn werk af. Zij zou nog wel muziek met hem kunnen
maken en zij zouden nog wel samen praten, maar het zou alleen zoo zijn, dat het
hem niet aftrok. Zij zou zich moeten voegen naar hem, en in haar wereld eenzaam
gaan, hem alleen geven van haar kunst en van haar studie als het zijn leven kon
opheffen en verder brengen. Zij had hem tot nu toe verkeerd geleid.
Zij kon niet stil blijven zitten in haar zonnige vensterbank en hooren dien fluitenden
vogel op dat droomerige uur. Zij stond op in onrust. Niemand wist wàt het haar kostte
hem op te geven uit haar wereld, hem voor wien zij alles bestemde: haar oude huis,
haar bezittingen, hem in wien zij de toekomst zag. Zij had eens gemeend hem alles,
alles
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te willen geven, en zij had uit de schatten van haar eigen wereld niets voor hem
gespaard, maar nu moest zij die schatten voor zichzelf houden, nu werd haar gevraagd
zich terug te trekken. Zij had zich tot nu toe vergist; zij had gedacht, dat zij hem
geven wilde, maar zij had hem laten leven om haar zelf. Zij zou hem nog wel mogen
geven, maar alleen zoo, als zij het reeds had opgegeven, en als het alleen voor hem
goed was.
Hij moest zich weer verdiepen in zijn werk en daarin blijven.
Zij stond bij haar vleugelpiano. Haar handen steunden erop. Zij vouwde ze even
ineen en boog even het hoofd. Zij bad, dat hij het ook mocht begrijpen, en sterk
mocht zijn.
Tegen half zeven, gekleed in haar licht blauwe voile japon, ging zij naar beneden,
en begaf zich als gewoonlijk naar de kamer van haar tante, om daar te wachten, dat
het eten aangediend werd. Freule Clothilde zat in de vensterbank te lezen, zij zelf
gleed neer in een fauteuil, en nam een tijdschrift van de tafel.
‘Weet u,’ zeide zij kalm, terwijl zij de bladen omsloeg, ‘ik heb een boodschap aan
Laurens gestuurd, om te vragen, of hij vanavond hier kon komen.’
‘O ja,’ zeide freule Clothilde lakoniek. Zij vond het niets bijzonders. Laurens kreeg
zoo dikwijls een boodschap en nu dat die reis naderde, was er natuurlijk van alles te
bespreken.
‘Ja,’ vervolgde zij, even opziende van de Graphic, ‘ik was van middag op de
Hoogt. Laurens onderneemt werk daar in de buurt, en nu zou dat door zijn reis niet
door knnnen gaan. Trouwens vrouw Elswout had nog meer bezwaren; Jan schijnt
niet goed op te passen, en nu wilde ik eens met Laurens overleggen, of het ook beter
was, dat hij zijn reis uitstelde.’
‘Zijn reis uitstelde,’ herhaalde freule Clothilde en haar boek zakte met een schokje
op haar knieën. ‘Nu ineens, niet op reis gaan? En de Herberts dan?’
‘Die weten al, dat hij aan zijn werk gebonden is,
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doordat hij vrij wilde blijven,’ klonk het bijna koel, ‘we kunnen dus best schrijven,
dat er iets tusschen is gekomen. Als het moet voor het werk, dan moet het.’
‘Ja, natuurlijk,’ Freule Clothilde had het altijd zoo ingezien. ‘Maar 't is nu wel op
het nippertje. En Martha zal ook verwonderd zijn,’ 't was net iets voor Agneta om
alles op stel en sprong te doen, en niet te bedenken, welken indruk dit op de anderen
moest maken.
‘Als Laurens het met mij eens is,’ antwoordde Agneta met rustige stem maar haar
oogleden knipten, ‘zal hij het wel aan zijn moeder uitleggen en zal tante het ook wel
begrijpen. Trouwens hij is nog jong genoeg, hij kan een anderen keer gaan. Ik zal
het hem uitleggen en het dan aan hem over laten.’ Zij zeide dit kalm als iets waar
het niet veel op aan kwam, maar zij had zich voorgenomen het hem zoo uit te leggen,
dat hij wel thuis moest blijven.
‘Ja, jullie moet het natuurlijk zelf weten,’ en freule Clothilde nam haar boek weer
op. Zij had het op haar lippen om te zeggen, dat zij het altijd een onverstandig plan
had gevonden, maar zij vond dit onvriendelijk en hield het terug. Alleen onder het
lezen, en terwijl Agneta de Graphic verder doorbladerde, dacht zij zich de
teleurstelling van de Herberts in, en daarom, toen Harm het eten had aangediend en
zij het leesteeken in haar boek legde en dit op de tafel schoof, kon zij niet nalaten te
zeggen: ‘Maar voor de Herberts is het toch heel vervelend, ik vind haast, dat je ze
ander reisgezelschap moet zoeken. Ze hebben natuurlijk nu naar niemand anders
uitgezien.’
‘Neen, dat is zoo,’ 't klonk vriendelijk maar daar lag iets afwerends in Agneta's
houding, toen zij daar stil stond bij de tafel om haar tante het eerst door te laten gaan
naar de deur. Haar geheele gezicht toonde aan, dat zij niet verder over de zaak
wenschte te spreken. Zij was niet zacht van natuur, en daar waren oogenblikken, dat
niettegenstaande haar zelfbeheersching in haar stem, haar geheele persoonlijkheid
afwijzende koelheid uitdrukte.

Onze Eeuw. Jaargang 12

188
Toch aan tafel, onder het dessert, begon zij er zelf weer over, door te vertellen, wat
zij van vrouw Elswout gehoord had.
‘'t Is natuurlijk vervelend voor de Herberts,’ zeide zij onverschillig terwijl zij haar
servet opvouwde, ‘maar als het niet anders kan, wie weet, dan ga ik zelf met hen
mee.’
‘Maar je was toch eerst niet van plan,’ zeide freule Clothilde nu opeens op haar
hand, ‘zou je het wel doen?’
‘Waarom niet? Ik ben het reizen zoo gewoon.’
Maar zij had op dit oogenblik het gevoel, dat zij het reizen moe was.
Zij had gedacht, dat Laurens dadelijk na het eten komen zou, maar hij kwam niet,
terwijl zij nog rondwandelde in de zoele avondlucht, en zij ging in de vensterbank
van haar tante's kamer zitten, en doorbladerde er verder de tijdschriften uit de
portefeuille.
‘Ik begrijp niet, hoe je nog zien kunt,’ en freule Clothilde legde haar boek, dat al
geruimen tijd op haar schoot gerust had, op het tafeltje voor haar.
Agneta liet 't Illustration zakken, zij las al lang niet meer, en keek ook niet naar
de platen. Zij zag nu uit op het groote grasveld met den zonnewijzer in het midden,
het was zoo heel stil buiten, heel in de verte loeide een koe, klagend en aanhoudend,
en toen stierf ook dit geluid weg. In de hooge boomen van den oprit ritselde het even.
‘'t Is een zeldzaam mooie avond,’ verbrak freule Clothilde de stilte.
‘Ja,’ zeide Agneta afgetrokken.
Opeens in de schemering zag zij een fiets de laan oprijden.
‘Daar is Laurens,’ zeide zij met kalme stem, en toen zij hem voor de stoep hoorde
afspringen, boog zij het hoofd uit het raam, dat nog opengeschoven stond.
‘We zitten hier, Louw,’ zeide zij vroolijk, ‘de voordeur is zeker nog open, kom
maar binnen.’
‘Goeden avond,’ zeide hij met zijn opgewekte stem toen hij de schemerdonkere
kamer binnenkwam.
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‘Ik ben laat, niet waar, maar ik kon niet eerder; ik moest Jansen nog spreken. Ik had
toch al eerder willen komen, gisteren al, maar ik had het zoo druk.’ Hij nam plaats
in de fauteuil over het raam, dicht bij zijn nichtje. ‘Ik was anders al lang om die
boeken gekomen, want je wil zeker over de reis spreken, dat begrijp ik wel. Maar ik
vergat ze niet.’
Zij zat schuin met den rug tegen het wegstervende daglicht en haar gezicht was
half in de schaduw. Hij zag niet, dat zij zoo bleek was.
Zij glimlachte.
‘Ik zit voor een raar geval, Lauw,’ zeide zij half geamuseerd, half ernstig, ‘op één
avond laat ik je komen, om een reis aan te praten, en op een anderen avond, om
diezelfde reis af te raden.’
‘Af te raden!’ Met een schok ging hij rechter zitten, en zich toen met gretige
belangstelling bijna verrast, wat naar voren buigend, ‘kunnen de Herberts niet?’
Daar was niets van teleurstelling in zijn stem. Zij merkte het op. Het gaf haar
opeens het gevoel, dat zij alles overdreven ernstig had opgenomen, en dat het alles
eigenlijk heel gewoon was.
‘Neen, de Herberts hebben er niets mee te maken. En ik weet ook niet, of je het
met mij eens zult zijn, ik denk het alleen van wel, maar je moet natuurlijk zelf
oordeelen.’
‘Hoe meen je?’
‘Ik ben vanmiddag op de Hoogt geweest. Hebt je niets over Jan gehoord?’
‘Neen, ik weet van niets.’
Zij zeide het hem.
‘Nu zie je natuurlijk nog geen verband met je reis,’ en zij glimlachte. ‘Maar het
schijnt, dat Jan vast op dat werk gerekend had, en er zich op verheugd had, zoodat
zijn moeder meende, dat hij nu wel met meer met ijver en ernst aan den gang zou
gaan. Hij scheen weer wat afgedwaald te zijn.’
Laurens knikte. Zijn aandachtig gezicht kreeg een
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ernstige uitdrukking; de trek om den mond werd vaster. Hij had het reeds ingezien,
dat Jan Elswout anders werd.
‘Nu is je uitstel een groote teleurstelling voor hem geweest, en (wat natuurlijk niet
noodig was geweest) heeft het een reactie bij hem teweeg gebracht.’
Laurens fronste de wenkbrauwen. ‘Ja,’ zeide hij snel. ‘Ik begrijp het.’
‘Hij had het natuurlijk niet moeten doen,’ vervolgde zij. ‘Maar hij heeft het nu
eenmaal gedaan en is slecht gestemd. Zijn moeder gaf alle hoop op, maar ik geloof,
dat als je de zaken weer opneemt, het wel gaan zal. Alleen’, en weer gleed het lachje
over haar gezicht, ‘ik zie er geen kans op, dat je dan ook je reis door laat gaan. Je
moet het maar eens bedenken.’
‘Neen, natuurlijk niet, dat kan niet, en daarom doe ik het ook niet.’ Hij stond op
om de kopjes thee te gaan halen, die freule Clothilde aan de theetafel had
ingeschonken. Hij dacht aan al zijn ander werk, dat hij nu niet behoefde over te
dragen, maar dat hijzelf nu kon nagaan. ‘Het is voor alles beter,’ zeide hij opeens
met klare stem. ‘Ik vond Jansen voor veel ongeschikt, nu behoeft dat alles niet.’
Hij nam weer plaats in zijn fauteuil. ‘Maar de Herberts, Agneta, wat zullen die
zeggen?’
‘Dat zal ik wel klaar spelen. Ze wisten trouwens, dat je werk had, dat je gebonden
kon zijn en je was ook niet hun gast, je voegde je maar bij hen, je bent heelemaal
vrij.’
‘Ja, daar hebt je gelijk in.’ Zijn geheele gezicht was opgeklaard, en terwijl hij
verder praatte over zijn plannen voelde zij, hoe blij hij was. Hij was als opgelucht,
hij voelde zich vrij. Vrij van wat? Vrij van die reis, waartoe hij hem in staat wilde
stellen, vrij om weer zijn eigen weg te gaan. Zij begreep het, en in die schemerdonker
kamer, terwijl zij bij elkander zaten thee te drinken, en zij glimlachend ‘ja’ en ‘neen’
antwoordde op zijn verhalen, zag zij in dat hij wel met haar was mee gegaan, als zij
hem rond leidde in haar eigen wereld, maar niettegenstaande zijn
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enthousiasme, toch met een verlangen naar zijn eigen sfeer. Hij ging nu als zingende
terug naar zijn eigen arbeid, en zij zou terugkeeren tot haar dingen, maar alleen, en
het was haar alsof zij alleen haar tuin weer inging en het hek achter haar sloot, wetende
dat hij niet meer mee kon gaan.
Zij had voor hem gebeden, dat hij sterk mocht zijn, en hij was blij! Zij had het
alles eenvoudig willen behandelen, zoodat er geen ontroering zou zijn, en hij vond
alles heel gewoon, heel natuurlijk. Het was dus goed, zooals het gegaan was. Het
was zelfs heel goed, toen zij dit even indacht. Alleen het was koud en somber in haar
en haar stemming was ontevreden.
Toen hij opstapte, deed zij hem uitgeleide tot op de stoep. Het was nu bijna donker.
Aan den stillen avondhemel begonnen de sterren te verschijnen.
‘Het is morgen eigenlijk muziekmiddag,’ zeide zij opgewekt, terwijl zij toekeek,
hoe hij de lantaarn van zijn fiets aanstak. ‘Maar je zult wel geen tijd hebben om te
komen. Nu zit jij voor het rare geval: eerst overal de reis aanzeggen, en nu weer
afzeggen.’
Zij zag de glimlach op zijn jong gezicht, dat beschenen werd door het licht van
den lantaarn waarnaar hij gebogen stond. Hij richtte zich op: ‘Gemakkelijk genoeg
gedaan. Goeden nacht, Agneta,’ en springend op zijn fiets reed hij weg. Zij zag het
licht telkens flitsen tusschen de boomen, die lange schaduwen wierpen op het grasveld
en zich dan weer terugtrokken. Toen verdween hij om den hoek van den afrit op den
straatweg.
Binnenkomend vond zij de lamp aan in de kamer en Harm nog bezig de luiken te
sluiten.
‘'t Is al laat geworden,’ merkte freule Clothilde op, toen zij ging zitten.
‘Ja,’ antwoordde zij.
Bij het rustige licht van de lamp bleef zij lezen, totdat de klok op zachten hoogen
toon tien snelle slagen deed hooren. Zij deed haar boek dicht.
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‘Ga je het meenen?’ vroeg haar tante, toen zij zich oprichtte.
‘Ja, ik wilde nog eerst boven aan de Herberts schrijven.’
‘En je ziet er ook slaperig uit,’ met een blik op het bleeke gezicht. ‘Ik zou het niet
te laat laten worden.’
‘O neen, tante.’
Bij het licht van een kaars zette zij zich in haar zitkamer aan haar schrijftafel. In
het bleeke schijnsel wierpen de meubels spookachtige schaduwen op het behang en
op de donkere zoldering, het licht viel stil op haar schrijfpapier. Even steunde zij
haar linker elleboog naast haar schrijfportefeuille en bedekte haar oogen met haar
hand. Toen met vaste lijnen liet zij haar pen vliegen over het papier. Zij was spoedig
klaar. Zij ruimde op, schoof haar stoel weer aan, blies haar kaars uit en nam den brief
mee naar het portaal, waar zij hem neerlegde op een tafeltje. Harm kon hem daar
dan den volgenden morgen krijgen voor de eerste post, als hij de schoenen kwam
halen voor het poetsen.
In haar slaapkamer, een groote vierkante kamer, brandde de witporseleinen olielamp
met donkere kap en wierp een getemperd licht op de lichte meubels en de gebloemde
cretonne gordijnen van de ramen en het bed. Zij was zoo moe, dat zij zich in een der
lage stoelen zette bij de tafel. Het was zoo rustig om haar heen. Op den
schoorsteenmantel tikte het empire klokje met zachten rustigen tik. Een der ramen
stond open achter de gordijnen, en zij hoorde den nachtwind ritselen door de boomen.
Heel in de verte blafte even een hond. Toen zweeg hij weer en alles was heel stil
daarbuiten.
Zij zat diep na te denken. Zij had de Herberts geschreven, dat zij komen zou in
Laurens' plaats en zij was van plan haar tante over te halen Corry uit te noodigen
gedurende haar afwezigheid. Dan zou Laurens op de Lindenhaghe blijven komen,
maar deze leeren kennen zonder haar, aan het huis wennen zonder haar en het er toch
prettig vinden. Corry en hij konden dan samen muziek maken in haar kamer, een
lachje om haar zelf en om hàar muziek
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gleed over haar vermoeide trekken. Corry's muziek konden zij dan spelen; en zij
konden samen hun idealen bespreken, en hun plannen verwezenlijken. Zij zouden
gelukkig zijn.
Het was dus alles goed. Alleen, zij zou eenzaam zijn, zou terzijde staan in de
schaduw. Maar dat was nu eenmaal niet anders. Zij behoefde er niet verder over te
denken; veranderen zou zij haar inzicht toch niet, kòn zij niet, want zij wist heel goed
waarom zij dadelijk in de keuken op de Hoogt had begrepen, dat zij moest opgeven.
Het was omdat haar ziel den Gekruiste niet kon vergeten. En dat bleef. Zij kon niet
met bewuste onverschilligheid de zwakken ter zijde duwen tot wie Hij zich gebogen
had, kon niet zeggen, dat zij zich niet verloochenen moest, dat zij dit niet begrepen
had, want zij had het wel begrepen, en zij wilde niet zijn: ‘maar een stem’, zooals
Laurens eens gezegd had van die zangeres. Zij wilde weergeven in haar leven, wat
haar ziel had begrepen. Wat bleef zij nog zitten? Zij deed beter naar bed te gaan. Het
was zeker al laat. Maar zij stond nog niet op, bleef luisteren naar de diepe nachtelijke
stilte van het groote huis om haar heen. Het laatste geluid was geweest het opengaan
van de kamerdeur van haar tante, schoenen waren neergezet geworden, de deur weer
gesloten, en daarna was alles stil gebleven, stil op het portaal en op de breede trap
en in de vestibule, stil in de vele onbewoonde kamers. Zij dacht aan al die uitgestorven
vertrekken, waar de oude meubels en de oude platen iederen morgen het daglicht
zagen binnenglijden, en iederen avond weer wegdalen totdat hun omtrekken
wegdoezelden in schemering, en de nacht weer kwam.
't Zou later alles van hem zijn, en van zijn kinderen. Die plannen bleven. Alleen
hààr leven zou anders zijn. Hij zou worden een echte heereboer opgaand in zijn werk,
bemind bij zijn menschen. Zij had niet over hem te klagen. Alleen haar wereld van
muziek en studie zou hem vreemd worden. Hij zou het niet missen, maar zij had hem
wel anders willen hebben. De oude ongeduldige plooi was
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tusschen haar oogen, en daar kwam iets hards om haar mond.
Het was niet zijn schuld. Zij verweet hem niets. Hun leven was nu eenmaal zoo.
Als zij hem had willen houden onder haar leiding, dan had zij iets voor hem verloren
doen gaan, werden anderen niet geholpen. Het kon dus niet anders. Zij moest opgeven.
Op dit oogenblik besefte zij hoeveel zij reeds opgegeven hàd in haar leven, telkens
weer, toen zij haar tijd gaf aan de onrustige reizen haars vaders, totdat zij hem zelf
had moeten afstaan... Zij klaagde niet. Maar het was zoo, en in het stille licht van de
lamp was haar gezicht scherp en bleek.
Buiten, in den stillen Meinacht sloeg opeens de klok op het huis één duidelijken
korten slag.
‘Half twaalf,’ dacht zij.
In de verte herhaalde de dorpsklok één toon.
Het was laat. Maar zij bleef nog zitten. Zij overdacht haar leven, en toen dacht zij
aan het ‘waarom’ van haar daad, en aan den Goddelijke, Die tot het einde toe Zichzelf
gegeven had opdat de overwinning behaald zou worden voor anderen. Hij had zichzelf
gegeven tot den dood toe. ‘Zonder bitterheid,’ zeide zij tot zichzelf.
In de nachtelijke stilte sloeg de klok weer. Met lange tusschenpoozen tusschen iederen
slag, als moest zij zich bedenken hoe laat het ook alweer was en hoe dikwijls zij
moest slaan, deed zij twaalf korte slagen klinken boven het huis. Toen zweeg zij.
Kort daarop klonken van de dorpskerk twaalf tonen in de verte.
In de rustige kamer brandde nog altijd de lamp, een getemperd schijnsel werpend
in het rond. Even tipte de vlam op. Op den schoorsteenmantel tikte het klokje,
medewakend. Voor haar bed lag Agneta geknield, het hoofd diep gebogen over de
gevouwen handen.
Haar ziel zag Christus. ‘Daar was geen bitterheid in U o Heer,’ rees het in deemoed
en aanbidding in haar op: ‘toen Gij U hebt gegeven, ook niet, toen het donkerder
werd, noch in Gethsémané, noch op Golgotha,
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want Gij hebt ons volkomen liefgehad. Maar ik heb niet lief, ik heb alleen mijn eigen
leven lief, Heer. Erbarm U mijner, en vergeef mij, vergeef mij, Heer, dat ik zoo blind
ben geweest uit zelfzucht.’
Den volgenden middag was zij in haar zitkamer, en stond bij haar theetafel, toen zij
den welbekenden vluggen voetstap op het portaal hoorde.
‘Louw,’ dacht zij, de tea-cosy op den trekpot plaatsend.
‘Toch hier?’ zeide zij glimlachend, toen hij binnenkwam.
‘Ja, maar zonder mijn viool!’ klonk zijn vroolijke stem. ‘Ik was in de buurt, en
dacht, ik kan nog wel even aangaan, maar ik heb mij moeten haasten.’
Hij zag er ook niet naar uit om rustig muziek te komen maken. Hij droeg zijn
fietspak; zijn gezicht was verhit van het harde rijden.
‘Je hebt toch zeker wel even den tijd thee te drinken. Ik heb juist gezet. Ga zitten,
een kwartiertje kan er wel af.’
‘Ik moet nog naar Hilbrink,’ antwoordde hij, ouder gewoonte plaats nemend in
de vensterbank.
Het trof haar dat dit een oude gewoonte van hem was, alsof hij hier in lang niet
was geweest en zij hem voor het eerst terug zag, en zij opmerkte dat hij nog deed als
vroeger.
‘Is het je niet te frisch, dat open raam?’ vroeg zij.
‘O neen, 't is zoo zoel buiten en de zon schijnt hierop. Weet je, Agneta,’ en hij
leunde wat voorover, ‘ik ben op de Hoogt geweest; dat kwam ik je vertellen; ik
geloof, dat alles weer terecht komt.’
‘Vertel eens alles.’
‘Zie, het ging zoo. Ik ging er vanmorgen dadelijk heen. De eerste, die ik zag was
vrouw Elswout. Zij keek bedrukter dan ooit, en toen ik haar naar Jan vroeg, of hij
thuis was, knikte zij van ja, en schudde toen het hoofd. Jan was op de deel, aan het
stroo uithalen. Goeien morgen, zei ik. ‘Morgen’, antwoordde hij stroef en trok weer
wat stroo aan met zijn greep. Hij keek zoo koppig als maar eenigszins mogelijk was.
'k Begreep het best. Hij
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hoort den geheelen dag klachten, en hij dacht zeker: nu begint de jonker ook. Maar
ik wilde er niet over beginnen. Hij zal wel weten, dat ik het niet goed vind. En
trouwens: ik heb niets over hem te zeggen.
‘Hebt je even den tijd, nou?’ vroeg ik.
‘Waarvoor, jonker? Neen, niet veel.’
‘Om mee te gaan naar het werk. Ik ga niet op reis en nu wilde ik nog nader met
je bespreken.’
Hij keek me aan, alsof ik onzin praatte. ‘Hebt je den tijd,’ zei ik toen weer, wel
wat ongeduldig.
‘Gerrit zei, dat de jonker gisterenavond nog alles met Jansen had besproken. En
gaat de jonker nu niet weg.’
‘Neen,’ zei ik, ‘ga je mee?’
Hij ging mee, en toen we samen over den weg liepen, zei ik het hem, dat de reis
wel door ging, maar dat ik er van af had gezien, omdat ik bemerkte, dat het toch beter
was voor het werk en ik ook jammer vond zijn werk niet door te laten gaan. Hij zei
niet veel. Ik legde hem van alles uit en zei, dat hij maar om raad en uitleggingen
moest aankomen, dat we nu maar hard aan moesten werken, en dat ik hulp zou zoeken
voor hem en dat hij de verantwoording zou dragen.
‘Jawel, jawel,’ meer zei hij niet. Maar toen we nu bij de Hoogt kwamen, zei hij
opeens: ‘De jonker weet het zeker wel van Dinsdag. Moeder heeft 't aan de freule
verteld.’
‘Ja,’ zei ik.
‘'t Was stom, jonker, 'k heb er verduiveld spijt van.’
‘Zie je, Agneta,’ en zij zag de ontroering in zijn oogen, ‘daar was ik nu toch zoo
blij om, want ik weet, dat het nu alles weer goed zal gaan. Ik heb altijd gedacht, dat
hij zoo kwaad niet was, maar men moet geduld hebben. Ik zal alles doen, wat ik kan;
wie weet, hoe hij nog wordt.’
Zij hoorde de vreugde in zijn stem, het enthousiasme voor een ander, en zij voelde
meteen hoe kalm zij daar tegenover stond.
‘En trouwens het werk ook,’ vervolgde hij, ‘toen ik het hem uitlegde, merkte ik
weer, hoe mooi het toch was!
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en ik heb weer allerlei plannen gemaakt. Daar is hier zooveel land voor ontginning,
en daar kan zooveel gewerkt worden, en daar zijn menschen genoeg, die werk willen
hebben. Zie je, Agneta,’ en in zijn vuur boog hij zich wat naar voren, ‘ik moest ineens
denken aan wat je eens van Corry had gezegd. Herinner je je nog? toen zij bij Elsje
Jansen was geweest. Dat het toen niet was als iemand op een schilderij, die medelijden
heeft op haar gezicht, maar die werkelijk zoo is. Het is prachtig om te praten over
de ontginningen en de menschen, maar het is toch nog heel anders, wanneer het
werkelijkheid is.’
‘Ja,’ antwoordde zij met een kalmen glimlach. In haar oogen gleed een half
geamuseerde, half weemoedige uitdrukking; geamuseerd over haarzelf omdat hij
haar met haar eigen woorden versloeg, weemoedig, omdat zij dacht hoe moeilijk het
kon zijn, ideeën tot werkelijkheid te brengen.
‘Maar je moeder, Louw,’ zeide zij opeens, terwijl zij hem een kopje thee aanreikte,
‘wat zeide je moeder er wel van!’
‘Eerst vond moeder het vreemd, en tante Hanna, die er gisteren avond was, kon
het ook niet begrijpen, maar ten slotte heeft moeder wel ingezien, dat het moest.
Alleen vond moeder het vervelend tegenover de Herberts.’
‘Laat tante zich daar geen zorgen over maken, want zij zullen het heel goed
begrijpen, en ik heb trouwens gezorgd, dat zij toch niet alleen zouden gaan. Ik heb
gezegd, dat ik met ze mee zou reizen.’
‘Jij!’
‘Ja, het klinkt wel wat vreemd, het heeft wel iets van: ôte-toi de là, afin que je m'y
mette.’
‘Maar je hadt geen plan om op reis te gaan vooreerst,’ antwoordde hij lachend.
‘Men kan weleens van meening veranderen. Vraag dat maar aan tante Clothilde,
welk een windvaan ik ben.’
Hij keek voor zich uit.
‘Het zal onbegrijpelijk vreemd zijn,’ zeide hij, ‘ik heb je nog niet van huis gekend.’
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‘Je zult toch wel blijven komen, om alles te bespreken en je zult hier ook muziek
maken.’
‘Hier?’ zeide hij verwonderd.
‘Heel waarschijnlijk ten minste.’ Haar oogen lachten. ‘Ik heb tante Clothilde
gevraagd, Corry te inviteeren, en ik denk zeker, dat zij zal kunnen komen, want moest
zij niet naar haar ouders? die zullen haar wel af willen staan, en freule Linsey kreeg
dan een vriendin bij zich, dus om haar behoeft zij niet thuis te blijven. En dan, als
zij hier is kan zij mijn kamer als de hare beschouwen.’
Zijn gezicht straalde: ‘Meen je dat?’
‘Ja, waarom niet? is it too good to be true? Probeer het dan te realiseeren door
haar vanavond te schrijven, haar aan te manen, het toch vooral te doen.’
‘Als zij eenigszins kan doet zij het zeker. Maar ik zal haar toch schrijven! Zij krijgt
juist een brief van mij vandaag.’ Daar kwam iets nadenkends in zijn oogen, omdat
hij aan dien brief dacht, dien hij haar den vorigen avond geschreven had. Het was
een oogenblik van grooten ernst voor hem geweest, toen hij haar daarin had uitgelegd,
hoe hij, niettegenstaande eenige teleurstelling, heel dankbaar was, dat die reis niet
doorging, en hoe vast hij zich voornam nu alleen den rechten weg van harden arbeid
te gaan.
Hij wist, dat zij hem helpen zou zich in te leven in zijn werk, en Agneta zag de
blijdschap stralen in zijn oogen.
Toen hij opgestapt was, scheen de kamer stiller dan voor zijn komst. Hij nam met
zich al de hoopvolle toekomstplannen.
Met langzame bewegingen zocht zij haar muziekboeken uit en opende daarna haar
piano. Daar was een groote kalmte in haar. Zij wist, dat het goed was, zooals het
was. Zij had de vreugde gezien op zijn gezicht en gehoord in zijn stem: zij wist, dat
uit haar daad iets nieuws, iets hoogers was ontstaan voor zijn leven en voor dat van
anderen. In gedachten zat zij aan haar vleugel, en zag neer op de toetsen:... het was
goed, heel goed zoo.
En toen trokken weer even haar wenkbrauwen samen, kwam de schaduw over
haar gezicht, - het wàs goed, het
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was heel goed. Maar.. O!.. de liefde, die haar hart noodig had om zichzelf te
verloochenen en hierin blij te zijn.
Zij speelde lang dien middag.
Toen Laurens van Hilbrink terugkwam, nam hij den weg achter langs de
Lindenhaghe. Bij het witte hek stapte hij van zijn fiets af en deze voortduwend volgde
hij het smalle zandige pad langs het grasveld vol veldboemen. Het huis naderend,
dat vredig droomde in den laten middagzonneschijn, kwamen hem uit de geopende
ramen van Agneta's kamer de tonen tegen van haar piano en meteen hoorde hij haar
zingen. Zij zong zelden, alleen bij enkele bekende melodieën. Hij stond stil en
luisterde. 't Was een hymn' die hem welbekend was doordat Corry ze ook speelde
en hij herinnerde zich de woorden, die daar nu tot hem kwamen met den klank van
een gebed.
‘O Love, that will not let me go
I rest my weary soul in Thee
I give Thee back the life I owe
That in Thine ocean depths its flow
May richer, fuller be.

Hij vroeg zich niet af, waarom zij dit speelde noch waarom zij het zoo diep gevoeld
weergaf. Voor hem sprak het vanzelf, dat zij dit kiezen kon en dit zoo zingen kon.
Misschien voelde hij ook niet hoe diep het was gemeend. Maar het trof hem wel; en
toen hij wegreed was het met de gedachte, dat daar waar zij zoo ver boven hem stond,
hij toch trachten moest zijn eigen plaats te vervullen, zijn eigen werk te volbrengen,
en hij hoopte dat hij dit toch goed mocht doen.
Zij wist niet, dat hij geluisterd had en dat zij die gedachten in hem opgewekt had.
Zij wist niet, dat zij een ander geholpen had.
Zij zat in haar stille kamer aan haar vleugel en speelde. De zon scheen naar binnen;
donkere muurbloemen vullend een blauw porseleinen kom, verspreidden hun geur.
Boven het kabinet glimlachte Agneta van Borcken haar overmoedig kinderlachje;
tegen het ouderwetsche behangsel:
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het blauwe bloemetje en het groene takje, hingen de reproducties der bekende
schilderijen; de boeken stonden in dichte rijen in de open boekenkast. Al de dingen
uit haar eigen wereld wachtten om haar heen in de rustige intimiteit van haar kamer.
Maar zij lette niet op ze.
Zij was verdiept in haar muziek. Zij dacht alleen aan hetgeen zij speelde en zij
zong:
‘O Joy, that seekest me through pain
I cannot close my heart to thee.
I trace the rainbow through the rain
And feel the promise is not vain
That morn shall tearless be.
O Cross, that liftest up my head
I dare not ask to fly from Thee
I lay in dust life 's glory dead
And from the ground there blossoms red
Life that shall endless be.
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De wijziging van de landweerwet
Door W.E. van Dam van Isselt.
In het voorjaar van 1911 zijn door de Regeering wetsontwerpen ingediend tot
wijziging van de militiewet en van de landweerwet, waarvan het eerste sedert reeds
tot wet is verheven.
Genoemde wetsontwerpen vormen tezamen één geheel. In de Memorie van
Toelichting doet de Regeering als haar oordeel kennen, dat zij de tegenwoordige
sterkte op oorlogsvoet van leger en landweer, mits voldoende geoefend en uitgerust,
alleszins toereikend acht om Nederland in staat te stellen aan zijn verschillende
verplichtingen te voldoen. Wel acht zij een diensttijd van 8 jaren in de militie, gevolgd
door een landweerplicht van 7 jaren, te lang. In dit stelsel zijn vele
herhalingsoefeningen onmisbaar. Hiermede wil de Regeering breken. De diensttijd
in het leger wordt bij de troepen te voet van 8 tot 6 jaar teruggebracht, het aantal
herhalingsoefeningen van 3 op 2; de diensttijd in de landweer bekort van 7 tot 5 jaar
met één herhalingsoefening contra 2 thans. Men wenscht den individueelen druk van
den dienstplicht te verminderen en de lasten over meer schouders te verdeelen. Daar
men de totale sterkte van leger en landweer gelijk aan de bestaande wenscht te
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houden, moet het jaarlijksch militie-contingent uitgebreid worden, en wel van 17.500
tot 23.000 man: een nieuwe schrede in de richting van den algemeenen dienstplicht.
Basis van het geheele stelsel vormt de verzekering der Regeering, dat een leger
en landweer van tezamen 190 à 200.000 man ‘alleszins toereikend’ zijn. Het bewijs
van die toereikendheid te leveren, zou echter hoogst moeilijk vallen, omdat men
nimmer met zekerheid kan nagaan, hoe groot de maximum-macht is, door welke wij
kunnen worden aangevallen. Niet uit het oog mag ook worden verloren, dat zelfs
een klein land als Nederland, hetwelk den oorlog doorgaans verdedigend voeren zal,
èn door zijn blootgestelde ligging tusschen naijverige groote mogendheden èn door
zijn lange kustlijn en open grenzen èn ook door het vrij uitgebreid vestingstelsel en
verdere, voor de verdediging van gewicht zijnde punten, reeds bij het uitbreken van
den oorlog over een groot aantal, dadelijk bruikbare troepen zal moeten kunnen
beschikken.
Aangezien de nieuwe legerwetten het getal onzer levende strijdkrachten, en
daarmede ook hare organisatie, vrijwel ongemoeid zullen laten, heeft wellicht de
overtuiging vóórgezeten, dat de bestaande sterkte voldoende is, doch hebben zich
ongetwijfeld ook neveninvloeden doen gelden. Als zoodanig noemen wij den drang
naar vermindering van het aantal herhalingsoefeningen (en dus: inkorting van den
diensttijd), de onmogelijkheid om, nu het kadervraagstuk nog niet opgelost is, een
leger van meer dan 200.000 man behoorlijk te encadreeren en eindelijk de vele
extra-kosten, die uitbreiding van het contingent tot 23.000 man met zich brengen
zou, indien het aantal lichtingen van leger en landweer tezamen 8 + 7 gebleven ware.
Dankbaar moet men de vele voordeelen erkennen, welke de gewijzigde militiewet
schenkt, voornamelijk de uitbreiding van den dienstplicht, waardoor in de toekomst,
naast de landweer, ook een talrijke landstorm ten dienste zal staan, samengesteld uit
eertijds geoefenden. Doch evenmin mag men blind zijn voor het feit, dat de nieuwe
legerwetten het getal van onze georganiseerde levende
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strijdkrachten met geen man vermeerderen, niettegenstaande de hoogere kosten thans
reeds op ruim 12 ton zijn geraamd en in werkelijkheid nog wel hooger zullen blijken.
Terwijl groote Rijken, zooals Duitschland en Frankrijk, voor leger en landweer
18 en 25 jaar beslag op den dienstplichtige leggen, terwijl kleine Staten, als
Denemarken, Noorwegen, Zwitserland en Rumenië dit onderscheidenlijk 16, 20, 20
en 15 jaar doen, kiest men in Nederland, waar op militair gebied toch reeds zooveel
overtollige weelde bestaat en vele, in haar wezen onbeduidende nevenzaken, te goed
verzorgd zijn, het bijna duurst denkbare legerstelsel, n.l. 6-jarigen dienst in het leger
en 5 jaar in de landweer.
Sedert bijna een eeuw heeft de 35-jarige ouderdom gegolden als de leeftijdsgrens,
waarop de Nederlander in den landstorm overging. Wij zouden aan die traditioneele
grens willen vasthouden, al ware het slechts, dat men de 12e tot en met de 15e lichting,
die thans weggeschonken zullen worden, voorloopig als een landweer 2e ban op de
stamboeken liet staan, alleen met de verplichting om bij mobilisatie in de depots van
leger of landweer op te komen. Uitbreiding van de legerorganisatie is dan evenmin
noodig als in de ontwerp-wetten.
Ongetwijfeld heeft de invoering van de landweer met hare 2 herhalingsoefeningen
op lateren leeftijd den dienstplichtdruk verhoogd. Doch na eenige strubbelingen is
deze zaak thans vrijwel ingeleefd; zij zou in de toekomst met steeds minder wrijving
gepaard gaan, naarmate de bevolking zich er meer mede zou hebben vertrouwd
gemaakt, naarmate, door meer ervaring en betere encadreering, de
herhalingsoefeningen aangenamer, uit een oorlogsoogpunt doeltreffender en tevens
leerrijker zouden zijn geworden. Men heeft van die herhalingsoefeningen in de
landweer, zegge tweemaal zes dagen in zeven dienstjaren, veel te veel ophef gemaakt,
vooral nu de deelnemers den nacht zoo mogelijk in eigen woning kunnen doorbrengen.
Wie gaat er nimmer eens uit zijn betrekking, wie is onmisbaar en wien zal het schaden
om in 7 jaar tweemaal 6 dagen veel frissche lucht te happen, flink moede gemaakt
en krachtig
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gevoed te worden, dit alles onder het sterkend besef, dat men zijn plicht tegenover
het Vaderland verricht? Men mag niet blind zijn voor het feit, dat de landweerplicht
volgens de wet van 1901 hoofdzakelijk een plicht op papier is, en in ieder geval een
alles behalve drukkende plicht. Thans, nu de moeilijkste jaren achter ons liggen en
men met de landweer op den goeden weg is, gaat men, door het wegschenken van
een tweetal lichtingen goede, oudere soldaten, een groot gedeelte van het met moeite
verkregene weer opofferen. Ook de diensttijd in het actieve leger wordt met 2 jaren
verkort. Winst: voor den man de beruchte derde herhalingsoefening van 11 à 13
dagen; verlies: voor den Staat twee geheele lichtingen bij de troepen te voet!1)
In hare toelichting zegt de Regeering, dat door de uitbreiding van het jaarlijksch
militiecontingent nu ook voor de landweer volgen kan: inperking van het aantal
dienstjaren (van 7 op 5) en van het aantal herhalingsoefeningen (van 2 tot 1). De
militaire werkers en de hospitaal-soldaten zullen vrijgesteld worden van de
herhalingsoefening bij de landweer, terwijl voortaan ook de dienstplichtigen der
Pantserfort-Artillerie vrij zullen zijn van landweerplicht. Dit laatste zal de sterkte
der landweer-vestingartillerie op

1) Toen in Jan. 1831 de mobilisatie der mobiele schutterijen, door hier en daar betoonden onwil,
moeilijkheden dreigde te ondervinden, achtte de Gouverneur van Gelderland het van groot
belang die moeilijkheden door alle mogelijke middelen uit den weg te ruimen, en schreef hij
aan den Minister van Binnenlandsche Zaken: ‘Die korpsen toch samengesteld uit manschappen
in de kracht van hun leven en tegen vermoeienissen beter bestand dan de miliciens, meest
allen personen, die reeds eenen gevestigden stand hebben, en wier persoonlijke belangen
zich dus zoo nauw aan de welvaart des Vaderlands verbinden, kan men wel zeggen, dat na
tot geregelde troepen georganiseert te wezen, de kern van het Leger moeten uitmaken’. Deze
opmerking, gemaakt door een bij uitstek tot oordeelen bevoegd persoon in een tijd, toen de
korpsen der militie en der schutterij op oorlogssterkte bijeen waren om hunne diensten aan
het Vaderland te bewijzen, werpt een eigenaardig licht op het terugbrengen van den dienst
bij leger en landweer van 15 op 11 jaar, waardoor alle geoefende 31- tot en met 34-jarigen
feitelijk uit het verband onzer georganiseerde strijdkrachten treden.
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den duur met 4 compagnieën verzwakken, terwijl toch, juist bij ons uitgebreid
vestingstelsel, een groot aantal compagnieën vestingartillerie, ook voor park- en
transportdiensten, vereischt wordt.
Bij het wetsontwerp heeft de Regeering het advies overgelegd van den Raad van
Defensie. Deze acht, nu men de organisatie van de landweer dezelfde wil laten en
de lichtingen belangrijk grooter worden, vermindering van het aantal lichtingen
logisch. Die Raad heeft echter ‘ernstige bedenkingen’ om de thans voorgeschreven
twee herhalingsoefeningen der landweer van zes dagen terug te brengen tot ééne
oefening van een gelijk aantal dagen. De ondervinding, opgedaan zoowel door de
Landweer-Districtscommandanten als door daartoe opzettelijk ter waarneming van
de geoefendheid der landweerplichtigen aangewezen deskundige legerofficieren
heeft aangetoond, dat één oefenperiode van zes dagen te kort moet worden geacht.
Komen en gaan neemt 2 maal ½ dag; er blijven dus vijf oefendagen over. Wordt bij
de tegenwoordige wet door 2 herhalingsoefeningen à 6 dagen het daarmede beoogde
doel niet bereikt, ‘zooveel te ernstiger zal de toestand worden, indien onder de nieuwe
wet slechts één zoodanige oefening tijdens den geheelen duur van den landweerdienst
zal worden gehouden’. De Raad acht dan ook één enkele herhalingsoefening van
zóó korten duur ‘beslist onvoldoende’.
Ten einde aan de landweerplichtigen den druk te besparen, verbonden aan tweemaal
onder de wapenen verschijnen en de ééne herhalingsoefening meer tot haar recht te
doen komen, stelde de Raad een oefenperiode van 10 dagen voor, waarin één Zondag.
Men beschikt dan over acht oefeningsdagen, ‘gedurende welke het
oefeningsprogramma althans eenigszins beter en meer vruchtdragend kan worden
afgewerkt dan in vijf oefeningsdagen het geval kan zijn’. De Raad acht deze
verlenging ‘door het defensiebelang stellig vereischt’ en meent, dat de daaruit
voortvloeiende druk voor de betrokkenen niet te zwaar kan worden geacht in verband
met de tegemoetkomingen,
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welke volgens de thans reeds geldende bepalingen aan de landweerplichtigen kunnen
worden toegekend, zooals het nachtverblijf houden buiten de kazerne, wat eventueel
ook tot den Zondag ware uit te strekken.
De Raad achtte het voorts een bepaald vereischte - opdat de landweermannen zoo
spoedig mogelijk na hun opkomst onder hun eigen kader geoefend kunnen worden
- dit kader eenige dagen vroeger op te roepen, gedurende welke het, daarin door
legerkader ter zijde gestaan en voorgelicht, op zijn taak kan worden voorbereid.
Daarom stelde de Raad van Defensie voor, den dienstplichtigen officieren,
-onderofficieren en -korporaals der landweer de verplichting op te leggen om
gedurende hun diensttijd éenmaal voor ten hoogste dertien dagen tot het houden van
oefeningen onder de wapenen te komen. In het gedachte stelsel zou het dienstplichtige
kader derhalve een vóóroefening hebben van drie dagen.
In eene noot, onder dit advies geplaatst, deed de Regeering aangaande deze
voorstellen het volgende als hare meening kennen: ‘Ook na kennisneming van de
toelichting van dit voorstel is de Regeering niet overtuigd van de onvermijdelijkheid
van den daarbij bedoelden maatregel, al onderschat zij den invloed niet, die van de
beoogde verlenging der herhalingsoefening ten goede zou kunnen uitgaan op de
geoefendheid der landweer.
Ten aanzien van den, op de landweerplichtigen geoefenden, druk, vermeent de
Regeering, dat de tijdsduur eener oefening, welke zich uitstrekt over meer dan eene
week, voor zeer vele landweermannen zou neerkomen op eene onttrekking aan hunne
dagelijksche werkzaamheden van twee volle weken’.
De nieuwe militiewet is reeds tot stand gekomen na breedvoerige en in vele opzichten
belangwekkende beraadslagingen in de Tweede Kamer, waarbij alle politieke partijen
blijken hebben gegeven zich de beteekenis dier zaak volkomen bewust te zijn. Te
betreuren valt het slechts, dat, bij de eindstemming, de liberale partij bijna unaniem
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‘den treurigen moed’ had om te stemmen tegen eene onmiskenbare verbetering der
militiewet van 1901, welke uit haar eigen kamp was voortgekomen en welker leemten
en gebreken door niemand werden ontkend1).
Gaat het als in 1901, dan wordt de wijziging van de andweerwet, na de uitvoerige
behandeling der militiewet, in korten tijd afgehamerd en erdoor gehaald, zooals het
kleine schuitje het groote stoomschip, door eene sterke keten hieraan verbonden, in
zijn kielwater volgt. In elk geval staat het zeer te betwijfelen, of de wijziging van de
wet op de landweer dié aandacht trekken zal, welke deze, vooral voor Nederland zoo
gewichtige wapenmacht, ten volle verdient. De geringschatting ligt voor de hand en
is volkomen verklaarbaar. Immers: de militiewet legt grooten druk op de bevolking
en schenkt ons het altijd aanwezige, voel- en tastbare leger, met zijn vele
beroepsofficieren, zijn kazernes, tractementen, pensioenen, oefeningen, velerlei
belangen van allerlei aard, enz., enz.; de landweerwet legt veel geringeren druk op
de bevolking en schenkt de schijnbaar niet bestaande, dus papieren, meestal
onzichtbare landweer, waarvan kaders en manschappen bijna voortdurend in hunne
haardsteden verkeeren.
En toch is, vooral voor Nederland, een goede, en evenzeer een sterke, plaatselijk
georganiseerde landweer van niet minder belang dan een goed, en ook een sterk
actief leger, ja is wellicht voor ons verzekerd voortbestaan een goede landweer een
levensvraag van hooger orde dan een goed actief (veld-)leger.
Bestudeering van onze krijgsgeschiedenis en van den militair-aardrijkskundigen
toestand van ons land, inzonderheid van het polderland, leert, welke onmetelijke
krachten er voor de verdediging in onzen bodem schuilen. De verdediging van ons
land, goed gevoerd, was door alle tijden heen een taaie worsteling op de plaats om
achter elkaar gelegen verdedigingslijnen, hetzij dan rivieren, polderstellingen, al dan
niet door onderwaterzettingen gedekt, tijde-

1) Professor Dr. J. de Louter in De Tijdspiegel van 1911.
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lijk of duurzaam ingerichte verdedigingsstellingen, e.d. Dit karakter, en ook de groote
kracht van onzen bodem, komen uitnemend uit in tal van jaren van den 80-jarigen
oorlog, in 1672 en 1673 (Holland, Friesland en Groningen), in 1794 en 1795, toen
de gelegenheid voor een te juister tijd uitgevoerd offensief meermalen bijzonder
gunstig ware geweest, indien wij slechts over een in offensieven zin bruikbare
strijdmacht hadden beschikt, in 1799 (Noord-Holland) en in 1809 (Zeeland).
De bovenbedoelde onmetelijke krachten moeten wij bij onze verdediging uitspelen.
Even onverstandig als het van de Russen in 1812 zou zijn geweest, indien zij geheel
in Napoleon's kaart gespeeld en aan de grenzen standgehouden hadden, in welk geval
hun vernietiging nagenoeg zeker zou zijn geweest, even onverstandig zou het zijn,
indien de Nederlandsche strijdmacht ooit nabij de grenzen een veldslag van een
overmachtigen vijand aannam. Evenals de Russen in 1812, moeten ook wij de
verdediging rekken, de beslissing voorloopig verschuiven. Genen deden dat door
voortdurend terugtrekken over schier oneindige afstanden, wij moeten dat doen door
een taaie worsteling in achter elkaar gelegen verdedigingslijnen.
De krachten, waarover wij voor de verdediging beschikken, zijn met recht
onmetelijk te noemen; doch.... ons moet de tijd worden gelaten om in oorlogstijd die
krachten behoorlijk op de been te brengen, onze liniën in te richten, de verdediging
ervan te organiseeren. In zijn bekend werk: ‘Nederland in 1672 en 1673’ heeft de
Generaal Knoop de aandacht erop gevestigd, hoe wij in oorlogstijd nimmer ons
behoud zullen kunnen vinden ‘in de geestkracht en dapperheid van een geheel volk,
dat (onvoorbereid) in de ure des gevaars als één man opstaat, om de wapenen op te
vatten ter bestrijding van den vreemden aanvaller’. Op een plotselinge,
oogenblikkelijke, niet voorbereide volkswapening valt hier niet te rekenen. ‘Ieder
volk heeft zijn eigenaardigheid, en onze vaderlandsliefde en heldenmoed maken zich
op een andere wijze kenbaar; zij zijn mogelijk oneindig duurzamer en sterker
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dan bij andere volkeren, maar zij ontwikkelen zich veel langzamer en moeielijker.’
Wat in dit opzicht vóór 60 jaar gold, geldt ook thans nog. Daarbij heeft de krachtige
militaire ontwikkeling der ons omringende groote Staten met hunne reuzenlegers en
hunne ten deele gemobiliseerde, in zee zijnde vloten in de laatste 10-tallen jaren veel
te onzen nadeele veranderd. De ook thans nog niet te miskennen groote spanning
tusschen Duitschland en Engeland maakt, dat, bij het uitbreken van een oorlog
tusschen die beide Rijken, een eerste daad aan beide zijden kan zijn een poging om
zich verrassend meester te maken van onze zeegaten, riviermonden en versterkte
plaatsen aan de Westkust. Indachtig aan het gezegde, dat de eerste klap een driegulden
waard is, zal men daarbij trachten den tegenstander vóór te zijn. Wij moeten derhalve
bij het uitbreken van den oorlog, zoowel aan de kust als aan de grenzen, den vlugste
van beide tegenstanders vóór zijn.
Vooral aan de kustzijde is het gevaar groot, iets, waarvan men zich nog steeds niet
voldoende bewust schijnt te zijn. Heeft Duitschland altijd nog deelen van dagen
noodig, zelfs om zijn vredesafdeelingen naar onze Oostgrens te verschuiven en zullen
wij hier, tenzij ziende blind, altijd eenigermate gewaarschuwd worden, aan de
Westzijde kunnen wij, door welke groote maritieme mogenheid ook, zelfs van het
oogenblik der oorlogsverklaring af, overvallen worden, omdat die mogendheden
steeds een deel harer vloten onmiddellijk beschikbaar, zelfs gemobiliseerd in zee
hebben. Daarbij komt, dat een aanvaller hier onmiddellijk na de landing staat binnen
ons strategisch centrum, de Vesting Holland. Vooral onze Hollandsche vastelandskust
zal derhalve in oorlogstijd van den eersten dag af bloot staan aan allerlei kleine
aanslagen, die iederen dag (nacht) op elk punt verwacht kunnen worden. Die aanslagen
kunnen zijn op zich zelf staande handelingen uit den kleinen oorlog, zooals het
doordringen tot belangrijke plaatsen om daar paniek te veroorzaken bij de bevolking,
misschien ook bij de Regeering (Scheveningen - 's Gravenhage), het oplichten van
Regeeringspersonen; het
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verstoren van bijeenkomsten der Staten-Generaal; het plegen van aanslagen op de
Departementen van Algemeen Bestuur; het ledigen van kassen; het verrichten van
verkenningen; het overrompelen van kustforten, torpedostations en kustwachtposten;
het vermeesteren (openen, sluiten of vernielen) van zeesluizen; het vernielen van
duinwaterleidingen (o.a. die van den Helder, de Zaanstreek, Amsterdam, Haarlem,
Leiden, 's Gravenhage en Delft), enz. enz. Ook kunnen die kleine aanslagen dienen
ter inleiding van een landing in grooten stijl op onze Westkust. Slaagt een aanvaller
erin om 1 à 2 dagen vóór die landing op eenige, ver uit elkaar gelegen plaatsen
telegrafen, stations en andere kunstwerken van onzen kustspoorweg den
Helder-Haarlem-Delft te vernielen, dan is tijdige bijeentrekking per spoor van de,
door den verdediger ter bestrijding van de landing achter de kust verdeelde,
hoofdmacht uitgesloten en zal de landing zelve nagenoeg zeker gelukken. Met het
oog op een en ander zal gedurende het geheele verloop van den oorlog een vrij sterke
macht aan onze Westkust gebonden zijn, uitsluitend reeds voor de kustbewaking.
Deze macht moet ook weer onmiddellijk bij het uitbreken van den oorlog overal ter
plaatse gereed staan. Bestemt men haar tijdens den duur der oorlogshandelingen ook
slechts enkele dagen voor andere doeleinden, dan stelt men zich aan de kustzijde aan
groote gevaren bloot.
Onverschilligheid van onze hoogere standen voor de hoofdbelangen eener nationale
verdediging, overdreven geheimzinnigheid nopens al, wat onze landsverdediging
betreft, en waardoor ons officierskorps zich te veel in tactische studiën en in de
literatuur van den dag moet verliezen, hebben gemaakt, dat het gevaar voor een
strategische overvalling nog steeds niet voldoende onder de oogen wordt gezien, dat
inzonderheid het gevaar voor onze vastelandskust wordt onderschat. Volgens velen,
door Duitsche studiën op een dwaalspoor geleid, inzonderheid door den oorlog van
1870/1, is oorlogvoeren, ook op Nederlandschen bodem, niets anders dan het
slagleveren met een zoo groot mogelijk veldleger. De voordeelen, ja, de
onvermijdelijkheid eener
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locale verdediging van nevengebieden worden niet erkend, de onmisbaarheid eener
dichte kustbewaking wordt over het hoofd gezien. Slechts openbaarheid nopens al,
wat 's Lands verdediging betreft, kan ons uit dien onvoldoenden toestand redden: de
openlijke erkenning van het onvoldoende is de eerste stap om tot een afdoende
verbetering te geraken. Het was dan ook zeer zeker goed gezien van de Heeren Tindal
en Seyffardt, dat zij - desnoods onder schending van zoogenaamde defensiegeheimen
- voor het eerst ons volk vierkant hebben geplaatst tegenover een imminent gevaar
in oorlogstijd: eene strategische overvalling van de landof de zeezijde. Werden
Tindal's geschriften aanvankelijk beschouwd als ziekelijke producten van een
oververhit of overprikkeld brein, binnen weinige jaren zal de werkelijkheid zijne
denkbeelden verre achter zich laten. Hebben de automobielen het gevaar voor een
strategische overvalling reeds belangrijk vermeerderd, zoodat de kans op een
plotselinge bezetting of vernieling van belangrijke punten nabij de grenzen aanzienlijk
is verhoogd, straks zullen die overvallingen door de vliegmachines ook overal in het
hart des lands te verwachten zijn, zal het onzerzijds niet alleen gelden een
onmiddellijke bezetting van allerlei belangrijke punten aan de kust en achter onze
landgrenzen, doch zal ons geheele grondgebied in dezen maatregel moeten worden
betrokken. Vernielingen en verstoringen van allerlei aard, door kleine neerstrijkende
afdeelingen uitgevoerd, zullen overal mogelijk en te verwachten zijn. Zelfs het
Hoofdkwartier van den Commandant der Stelling van Amsterdam, het centrum van
het centraal reduit, zal tegen kleine aanslagen niet veel veiliger zijn dan een
willekeurige plaats nabij onze grenzen.
Het vorenstaande toont, meenen wij, op onweerlegbare wijze, de urgentie eener
talrijke, onmiddellijk gereed zijnde grens- en kustdekking, en wettigt onze uitspraak
van blz. 207, dat een goede, en evenzeer een sterke, plaatselijk georganiseerde
landweer, voor ons verzekerd voortbestaan wellicht een levenseisch van hooger orde
mag heeten dan
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een goed en sterk actief (veld-)leger. Deze stelling verkrijgt een verhoogde beteekenis,
indien men het oog ook op de toekomst richt en bedenkt, hoe dan ook in het hart des
lands - althans gedurende de eerste mobilisatiedagen - tal van voor mobilisatie en
concentratie van groot gewicht zijnde plaatsen tegen kleine ondernemingen zullen
moeten worden beschermd.
Doch al houdt men uitsluitend rekening met het heden, dan nog is het leger in
geenen deele bij machte om, zonder den steun van de landweer, de bij het uitbreken
van den oorlog te vervullen taak naar behooren te verrichten. Wel is waar liggen aan
of kort achter onze Hollandsche vastelandskust vele grootere garnizoenen, doch de
mobilisatie van ons leger, hoe in de puntjes ook voorbereid, eischt tijd. Niet alle
belangrijke plaatsen zullen dus dadelijk bezet zijn. Hierbij komt nog, dat, zooals
hiervóór uiteengezet werd, de kustbewaking, behoorlijk sterk, gedurende het geheele
verloop van den oorlog in wezen moet blijven. Wijst men daarvoor nu de troepen
onzer Hollandsche garnizoenen, meest infanterie, aan, dan onttrekt men deze aan
hun bestemming bij het Veldleger, dat al dadelijk met ⅓ à ¼ van zijn sterkte zou
worden verzwakt. Nog minder gunstig is de toestand aan de landzijde. Onze Oostgrens
is zeer lang. Vredesgarnizoenen zijn in het Noorden zeer schaarsch en op grooten
afstand van de grens gelegen; in het centrum vindt men ze eerst aan den IJssel. In
verschillende deelen van het jaar is het aantal geoefende soldaten onder de wapenen
gering. Het z.g. ‘blijvend gedeelte’ zal bij de infanterie en de vestingartillerie te
zamen volgens de nieuwe militiewet ten hoogste 4500 man bedragen. De sterkte in
ieder grensgarnizoen zal dus zeer gering zijn. Wil men die vredessterkte, in
detachementen verdeeld, bij mobilisatie naar de meest bedreigde punten verplaatsen,
dan desorganiseert men met zekerheid het hoofdwapen reeds dadelijk, en heeft men
alle kans, dat de detachementen te laat komen, terwijl zij in den regel te zwak zullen
zijn om weerstand van beteekenis te kunnen bieden. Voorts rekent men aan de grenzen
op
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onze cavalerie, die bij dreigend gevaar met de rijdende artillerie daarheen
vooruitgeschoven moet worden. Ook hier bestaat alle kans, dat men telaat komt.
Daarbij is cavalerie een teer Wapen, dat, op zichzelf staande, weinig
weerstandsvermogen bezit, zoodat bij het geschetste gebruik alle waarschijnlijkheid
bestaat, dat onze ruiter-brigade al dadelijk te gronde zou gaan.
Heeft de nieuwe militiewet in onze oorlogsgereedheid aan de kustzijde eenige
verbetering gebracht, doordien de pantserforten voortdurend van eene geoefende
eerste bezetting zullen zijn voorzien, aan de landzijde blijft de toestand in dit opzicht
gelijk hij was. Zooals uit de hiervóór gegeven schets blijkt, kan het actieve leger
moeilijk de dekking der grenzen, enz. op zich nemen, vooral niet bij de ontwikkeling,
die ons krijgswezen terecht meer en meer neemt: een korte, intensieve eerste oefening
met afschaffing van het blijvend gedeelte.
Vooral in een klein land moet de dekking van kust en grenzen - hier eene
levensvraag, omdat de afmetingen van het Rijk betrekkelijk gering zijn en elke
dagmarsch verloren terrein een beteekenend deel van het grondgebied uitmaakt berusten bij ter plaatse aanwezige, te allen tijde gereed zijnde, zoo mogelijk ook
strikt plaatselijk georganiseerde troepen, i.c. bij de landweer.
Zwitserland heeft dit begrepen; men bezit daar op alle bedreigde punten locaal
georganiseerde, buiten het eigenlijke leger staande, z.g. grens- en dalwachten, die
op het eerste sein of alarm onder de wapenen komen. Daarmede is Zwitserland ons
ook in het besproken opzicht verre vooruit.
De steeds toenemende beteekenis voor Nederland van een doeltreffende grens- en
kustdekking eenerzijds, en andererzijds de steeds meer beteekenende rol, welke de
landweer hierin zal hebben te spelen, moesten doen verwachten, dat ook in de
wetsbepalingen en wetswijzigingen een duidelijk streven te onderkennen zou zijn,
om die wapenmacht steeds beter voor hare hoogst belangrijke taak geschikt te maken.
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Toen de landweer in 1901 werd opgericht, luidde het oorspronkelijk voorstel om den
man gedurende zijn 7-jarig landweerverband te verplichten tot 3 herhalingsoefeningen,
ieder van 7 dagen. Door velen werd dit te gering geacht, vooral den korten
oefeningstijd in het leger, alsmede den langen diensttijd van 15 jaar in aanmerking
genomen. Reeds toen werd er op aangedrongen de landweer jaarlijks, al was het
slechts voor korten tijd, te doen bijeenkomen. De oefeningstermijnen van 7 dagen
waren niet zeer gelukkig gekozen, aangezien daarin steeds een Zondag valt; daarom
maakte de Minister Kool, die de wet had te verdedigen, er 3 × 6 dagen van, terwijl
de Tweede Kamer tijdens de behandeling den duur der herhalingsoefeningen op 2 ×
6 dagen terugbracht.
Op die basis is de landweer in 1901 opgericht en heeft zij nu 10 jaar geleefd. De
praktijk der laatste jaren was, dat om het andere jaar 4 lichtingen tegelijk voor
herhalingsoefeningen onder de wapenen werden geroepen, als regel in kazernes; het
ontbrekende landweerkader wordt voor den duur der oefeningen van het actieve leger
geleend. Hoewel nog lang niet volmaakt, is men met de landweeroefeningen
ongetwijfeld in het rechte spoor.
Volgens de nieuwe wet zal de landweer uit 5 lichtingen bestaan en zal ieder man
tijdens zijn 5-jarigen landweerdienst slechts tot ééne herhalingsoefening van 6 dagen
verplicht zijn. Bestond zij voorheen uit de 9e tot en met de 15e lichting, thans zullen
de 7e tot en met de 11e lichting de landweer uitmaken. Er vindt derhalve een
verjonging plaats, welke ongetwijfeld aan het peil van geoefendheid ten goede zal
komen, omdat ieder man het in zijn eersteoefeningstijd geleerde nog slechts korteren
tijd achter zich heeft. Van minstens even groot gewicht zijn echter de
oefeningsvoorwaarden in de landweer zelve, en deze gaan door de ingediende
wijzigingen beslist achteruit. Men heeft de sterkte der landweer, die nagenoeg
onveranderd blijft, becijferd op ongeveer 82.500 man. Daarvan kunnen tot heden
jaarlijks 2/7 onder de wapenen worden geroepen of ruim 23.500 man; dit zal nu
worden 1/5 of 16.500 man.
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De verbanden, waarmede geoefend zal kunnen worden, nemen af, wat vooral afbreuk
zal doen aan de geoefendheid van het kader. Ook is het duidelijk, dat 2 oefeningen
in 7 jaar van meer beteekenis zijn dan ééne oefening in 5 jaar. Door den invloed der
gewijzigde wet zal het geleerde bij iederen man minder worden opgefrischt. De
beginselen der nieuwe landweerwet vormen derhalve een vreemd contrast met die
van de gewijzigde militiewet, in welke laatste duidelijk het streven te onderkennen
valt, het peil der geoefendheid van ons leger, inzonderheid van de infanterie, te
verhoogen en tal van feilen der militiewet-1901 weg te nemen. Dit contrast ware
alleen te verklaren, indien de landweer (zooals b.v. in groote rijken als Duitschland)
voor de landsverdediging een wapenmacht van secundair belang ware. Doch, wij
herhalen het, vooral voor Nederland is eene goede, sterke landweer van nog meer
beteekenis dan een goed, sterk actief leger.
De waarde van de landweer hangt verder voornamelijk af van de volgende factoren:
aanvoering; encadreering; individueele geoefendheid van het personeel; wapening,
kleeding en uitrusting; terwijl, vooral met het oog op hare taak inzake de grens- en
de kustdekking, de vraag moet worden overwogen, of de landweer voldoende sterk,
d.i. voldoende dicht gezaaid is, m.a.w. of de dienstplicht bij de landweer voldoende
algemeen is. Dit laatste punt oefent ook invloed uit op de snelheid, waarmede zij
zich mobiliseeren kan.
In de aanvoering van de landweer is de laatste jaren een belangrijke verbetering
gekomen. Van de 48 bataljons infanterie hebben er thans 47 een eigen, voor
oorlogstijd aangewezen commandant. Verschillende bataljonscommandanten, die
den leeftijd van 60 jaar hadden overschreden, zijn onlangs door jongeren vervangen.
Houdt men voldoende in het oog, dat het bij mobilisatie aanvoeren van een bataljon
landweer, dat in vredestijd geheel met groot verlof is, veel moeilijker is dan het
aanvoeren van een bataljon van het actieve leger, waarvan in vredestijd steeds een
belangrijke kern aan officieren en minderen bijeen is, en neemt men in aanmerking,
dat het, reeds dadelijk bij
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mobilisatie, veelal zelfstandig vervullen van een taak bij grens- of kustdekking aan
de aanvoering hoogere eischen stelt dan het commandeeren van een bataljon in het
Veldleger, m.a.w. benoemt men bij de landweer niemand tot hoofdofficier, die
daarvoor in het actieve leger niet ten volle geschikt is geoordeeld (het paard ware te
vervangen door een rijwiel), dan komt de quaestie der aanvoering zeer zeker op den
duur in orde. De opmerking, door den Heer van Vlijmen onlangs in de Tweede Kamer
gemaakt, nl. ‘dat te veel gepensioneerde officieren van het Indische leger bij de
landweer met een kommando worden belast, en dat dit onbillijk is, omdat deze
officieren, hoe verdienstelijk ook, reeds een hooger pensioen hebben en een andere
opleiding hebben gehad’, schijnt in ieder geval ongegrond. De Indische officieren
hebben juist door hun grootere ervaring, hun kennismaking met den oorlog, met
moeilijke omstandigheden en het leven te velde een betere opleiding voor den oorlog
gehad dan de Nederlandsche officieren; en wat het overige betreft, zou het bezwaar
slechts mogen gelden, indien een gelijkmatige bedeeling uit de staatsruif als hoogste
wijsheid en voornaamste leiddraad gold bij de regeling van de aanvoering onzer
landweer.
De encadreering van de landweer laat nog zeer veel te wenschen. Kan in vredestijd
bij de oefeningen het actieve leger met te missen kader bijspringen, bij mobilisatie
zou dit kwaad, zeker het grootste euvel, dat de landweer nog aankleeft, zich dubbel
wreken. De Minister van Oorlog heeft er nog onlangs de aandacht op gevestigd. ‘In
Friesland, waar 13 kapiteins bij de landweer moeten zijn, is er niet een; in Groningen
ontbreken er 10 van de 12; in Overijssel 11 van de 13; in het district Doesburg 4 van
de 4; in Arnhem en in Roermond 3 van de 4; in Sittard en in Venlo 4 van de 4.
In Sneek ontbreken van de 39 onderofficieren er 30, in Heerenveen 48 van de 52,
en zoo gaat het voort.’ Bij de landweer-vestingartillerie ontbreken nog 41 kapiteins
van de 44!
Deze gebrekkige encadreering is een erfenis van het
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verleden, doordien men niet tijdig vóór 1901, toen het getal onzer levende
strijdkrachten ruim verdrievoudigd werd, maatregelen heeft getroffen om te voorzien
in het, veel grooter, benoodigd getal aanvoerders; een gevolg ook hiervan, dat het
reserve-stelsel, wat de aanvoerdersrangen betreft, jarenlang met veel tegenkanting
van de zijde der beroepsofficieren te strijden heeft gehad. De bloei, waarin het
reservekader zich tegenwoordig verheugen mag, de waarborgen, welke de nieuwe
militiewet door de verplichte kadervorming schenkt, de oprichting van een 3-tal
schoolcompagnieën voor de vorming van militie-officieren wettigen de verwachting,
dat dit nijpend kadergebrek binnen een tiental jaren bezworen zal zijn. Wat het
incompleet aan kapiteins betreft, wil men thans door wijziging van de pensioenwet
een belangrijk getal beroepsofficieren er toe brengen om bij de landweer over te
gaan. Met vol vertrouwen bevelen wij daarnaast nog een anderen, zeker even
afdoenden en op den duur beslist goedkooperen weg aan: Den verlofs-officieren hun
actieven diensttijd zoo nuttig en zoo aangenaam mogelijk maken, en aldus vele
goeden onder hen er toe brengen om, wanneer hun verplichte diensttijd van 11 à 12
jaar verstreken is, vrijwillig bij de landweer te blijven doordienen om daar op hun
beurt, d.i. enkele jaren later, tot kapitein bevorderd te worden. Het houden van enkele
centrale cursussen voor oudere landweerluitenants zal daarvoor in de toekomst
wellicht noodig blijken. Hoewel de oudste reserve- en landweerluitenants in de eerste
jaren nog voor bevordering tot kapitein niet in aanmerking komen, schijnt het toch
van gewicht deze aanvullingswijze voor de toekomst in het oog te houden. In
Zwitserland berust de geheele aanvoering in den kapiteinsrang, ook bij het veldleger,
in handen van verlofsofficieren.
Er is ook een middel, om tijdelijk ten deele in het incompleet te voorzien. Nu de
vorming van verlofsofficieren ook quantitatief goede uitkomsten begint af te werpen,
zijn er reeds eenige Regimenten Infanterie, waar bij mobilisatie een overcompleet
aan officieren zal zijn. Terwijl per Regiment bij mobilisatie 48 verlofsluitenants
noodig zijn,
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telt b.v. het Regiment Grenadiers en Jagers ('s Gravenhage) er reeds 90, het 7e
Regiment (Amsterdam) 97. Deze 2 Regimenten bezitten derhalve tezamen een
overcompleet van omstreeks 90 verlofsluitenants, welk overcompleet elk jaar toeneemt
en zich weldra ook bij andere Regimenten zal voordoen. Deze overcompleete
verlofsluitenants waren voor tijd van oorlog te bestemmen voor de landweer, zouden
in vredestijd bij een bepaalde compagnie, bij voorkeur der grens- of kustdistricten
ingedeeld moeten worden en hierbij ook de oefeningen dienen te volgen. Wel zullen
deze officieren lang niet allen ter plaatse van hun oorlogsbestemming wonen en zal
een deel hunner bij mobilisatie wat te laat kunnen komen, doch ook hier geldt
voorzeker, dat iets beter is dan niets. Gaf het actieve leger zijn best geoefende, meest
zelfstandige verlofsluitenants af, de aanvoering der landweer, die in den regel de
spits zal hebben af te bijten, zou er belangrijk door worden gebaat. Stelt men een
dergelijke indeeling van het overcompleet tot oorlogstijd uit, dan komen de bedoelde
officieren zeer zeker te laat, en ook geheel onvoorbereid, op hun oorlogsbestemmingen
aan.
De individueele geoefendheid schijnt bij de landweer, over het geheel genomen,
ruim voldoende te zijn. Wel heeft de gepensioneerde Generaal Snijders daarvan
onlangs in De Tijdspiegel een zeer somber getinte voorstelling gegeven, en gezegd:
‘de landweerwet is mislukt’, doch dat artikel gold slechts een enkele compagnie,
hoogstens een enkel bataljon, zoodat het voor de waarde van de landweer in het
algemeen, al bevatte het bewuste dagboek van den landweerman de waarheid, bitter
weinig beduiden zou1).

1) De slotsom, waartoe de Schrijver in dat artikel komt, luidt:
‘De Minister van Oorlog van 1906 heeft de landweer “gezien en goedgekeurd”, en ze daarna
bestemd voor dekking der mobilisatie en voor kustbewaking. Mag dat zoo blijven?
Mag aan zulke “troepen” - een naam, die hier niet juist is - die gewichtige, ernstige taak
opgedragen blijven, van welker behoorlijke, nauwgezette vervulling het heil van den Staat
kan afhangen?
Houdt men zijn hart niet vast bij de gedachte aan de onheilen, die uit het gemis aan
degelijkheid van een landweertroep, als de hier besprokene, kunnen voortvloeien?
Men kome tot het besef van de waarheid en erkenne ruiterlijk, dat: de landweer is mislukt,
de landweer voor oorlogstijd evenmin geschikt is, als de schutterijen van weleer.’
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Volkomen terecht is bij de behandeling der jongste oorlogsbegrooting in de Tweede
Kamer gezegd, dat ‘het geheele artikel absoluut waardeloos is als maatstaf ter
beoordeeling van den toestand bij de landweer’. Niettemin heeft de Minister van
Oorlog een nieuw, volledig onderzoek gelast, doch intusschen medegedeeld, dat de
Divisie-Commandanten, onder wier toezicht vroegere oefeningen van de landweer
hebben plaats gevonden, allen in hunne rapporten een uitstekend getuigenis hebben
afgelegd van die wapenmacht. Zes hoofdofficieren van den Generalen Staf, die de
jongste landweerherhalingsoefeningen (1910) hebben moeten volgen, legden eveneens
onverdeeld gunstige rapporten over; hunne aanmerkingen golden alleen de gebrekkige
encadreering. Hiertoe vallen ook terug te brengen de gebeurtenissen, door den
gepensioneerden Generaal Snijders medegedeeld; wie de hoofdschuldigen zijn aan
die gebrekkige encadreering, valt niet ver te zoeken1). Persoonlijk is onze ervaring
ten opzichte van de individueele geoefendheid bij de landweer gering, doch wel
hebben wij meermalen officieren van het actieve leger, die landweeroefeningen
hebben medegemaakt, hooren zeggen, dat zij liever te velde zouden gaan met de wat
oudere, meer gevormde en meer bezonken landweermannen, al is de discipline onder
hen voor het oog wat losser, dan met de zooveel jongere miliciens.
Wapening, kleeding en uitrusting van de landweer verschillen niet beteekenend
van die van het actieve leger. De voorziening van geneeskundig personeel en
materieel, alsmede van materieel om te velde zelfstandig in de voeding te voorzien
moge voor het oogenblik nog te wenschen laten, ook in dit opzicht wordt de toestand
van jaar tot

1) Zie hieromtrent ook het Kort Verslag der Vergaderingen Tweede Kamer, 1911/12, blz. 49,
2e kolom (zeer juist) en blz. 686, 2e kolom.
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jaar beter. Bij de oprichting van de landweer kon - terwijl te zelfder tijd het actieve
leger aanzienlijk werd uitgebreid - niet in eens ook volledig voor alle 48 bataljons
landweer-infanterie worden gezorgd.
Blijft dan te beschouwen over het laatste punt ter bepaling van hare oorlogswaarde,
n.l. de sterkte van de landweer. Door hare districtsgewijze organisatie - elk district
levert in oorlogstijd één bataljon infanterie - zal de landweer bij mobilisatie sneller
op de been zijn dan het actieve leger, waarvan de dienstplichtigen, ondanks het
streven naar een zooveel mogelijk plaatselijke indeeling der militie, zich dikwijls
over groote afstanden moeten verplaatsen om hunne korpsen te bereiken. Bij het
uitbreken van een oorlog betrekkelijk snel gemobiliseerd, heeft de landweer niettemin
het blijvende nadeel, dat zij te dun gezaaid is, om, zelfs behoorlijk van kader voorzien,
de mobilisatie en het bijeentrekken van ons eigenlijke leger met zekerheid te kunnen
dekken, en voorts de taak te vervullen, die voor haar bij de landsverdediging is
weggelegd. Wij komen beneden op die taak nog terug en vragen hier alleen de
aandacht b.v. voor de kustbewaking, waarvan reeds sprake was, en die vele krachten
blijvend aan onze kust zal binden.
Reeds in 1902 vestigde ik er de aandacht op, dat de landweer veel te ijl gezaaid
en daardoor noch plaatselijk te organiseeren noch plaatselijk te oefenen zou zijn, wat
toch voor een kleinen Staat, die zijn leven lief heeft en steeds gereed behoort te zijn,
een eerste eisch is1).
Een beschouwing van de afmetingen der 48 landweerbataljons-districten, waarin
ons land verdeeld is, toont al dadelijk, hoe ijl die wapenmacht nog over ons land
verdeeld is, zoodat hier allerminst van een ‘allen weerbaar’ sprake kan zijn. Zoo
strekken de bataljonsdistricten zich aan de Oostgrens soms tot 80 K.M. achter de
grens uit, aan de kustzijde soms tot 50 K.M. van de kust. De geheele provincie
Drenthe

1) Zie: De ontwikkeling van ons krijgswezen sedert November 1813, blz. 51 tot 52, 68 en 69,
alsmede bijlage IV.
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telt 2 landweerdistricten (dus bataljons infanterie voor de grensdekking), Overijssel
3, Gelderland 5, de door talrijke breede wateren verdeelde provincie Zeeland 2. En
dit kan niet verwonderen. Want het jaarlijksch contingent der militie zal weldra
23.000 man bedragen, of 41% van de ingeschrevenen, zoodat bijna 60% van alle
20- tot 31-jarige mannelijke ingezetenen van elken krijgdienst vrij blijven. En in de
landweer-infanterie komen slechts zij, die voortkomen uit het jaarlijksch
infanterie-legercontingent à ruim 15.000 man (nieuwe wet) of 27% der
ingeschrevenen, zoodat, behalve bijna alle 20- tot 26-jarigen, ook 73% der mannelijke
26- tot 31-jarigen niet aan de kust- en grensdekking deelnemen, en zij feitelijk alleen
rust op ruim ¼ dezer laatsten, voor zoover in de kust- en grensgewesten woonachtig.
Op de oudgedienden, die 31 jaar of ouder zijn, valt evenmin dadelijk te rekenen.
Immers, de nieuwe landstormwet wordt een zuiver papieren wet. Moge de landstorm,
dank zij die wet, in een latere periode van den oorlog al goede diensten kunnen
bewijzen, bij het uitbreken van den oorlog is hij nog ongeorganiseerd, en derhalve
voor de grens- en kustdekking niet beschikbaar.
De Raad van Defensie heeft zich in zijne voorstellen niet over de sterkte van de
landweer uitgelaten. Hij is ten dezen volkomen uitgegaan van het door de Regeering
ingenomen standpunt: de totale sterkte onzer levende strijdkrachten blijft bij de
nieuwe wetten dezelfde, en daardoor ook de organisatie van leger en landweer.
De voorstellen van dien Raad betreffen derhalve alleen het gehalte van de landweer.
Een herhalingsoefening van tien dagen is natuurlijk van meer beteekenis dan eene
van zes dagen, zooals door de Regeering is voorgesteld. Tien dagen oefenen in vijf
dienstjaren vormen ook ongeveer een equivalent met de bestaande tweemaal 6
oefeningsdagen in 7 dienstjaren.
Zeker van hooger gewicht is het andere voorstel van den Raad, n.l. om het
dienstplichtige kader vóór iedere herhalingsoefening tot een vóóroefening van drie
dagen te
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verplichten. Reeds in het actieve leger, waar officieren en kader voortdurend onder
de wapenen zijn, gewoon om met elkaar samen te werken, waar dagelijks geoefend
wordt, een ieder in het militaire leven is en in het bezit van al zijn reglementen en
dienstvoorschriften, is het hoogst gewenscht, dat iedere compagniescommandant
vóór ontvangst van een nieuwe lichting recruten gedurende eenige dagen volkomen
over zijn kader beschikken kan, om het te volgen oefentableau te bespreken, een
indeeling van het kader en van den tijd te maken, op de grondslagen van het onderricht
te wijzen, enz., enz. Hoeveel te noodzakelijker is dit dan bij de landweer, waarvan
officieren en kader onder normale omstandigheden met groot verlof zijn, geheel
buiten voeling met elkaar en met het militaire leven, terwijl een groot deel van dat
kader nimmer zijne voorschriften inziet, zoo men die al heeft! Een vóóroefening van
drie dagen - zeker niet te lang - zou den landweercommandanten eene uitnemende
gelegenheid schenken om den band met hunne officieren en hun kader weer aan te
halen, tal van zaken te bespreken en vooraf te beoefenen, terwijl het kader gedurende
die dagen onder leiding van uitnemend legerkader voor zijn taak kon worden
voorbereid. Wel zal het actieve leger binnen afzienbaren tijd steeds ook gedurende
de landweeroefeningen met kader kunnen inspringen om daar leiding te geven en
als instructeurs buiten het verband op te treden, voor den samenhang in de landweer
en ook om tot de wetenschap te geraken, wat in oorlogstijd van haar te verwachten
is, ware het gewenscht, dat de landweer zich zoo spoedig mogelijk van het actieve
leger emancipeerde, op eigen beenen kwam te staan. Opneming in de wet van
verplichte vóóroefeningen voor het kader, zooals de Raad van Defensie deze voorstelt,
zoude in belangrijke mate daartoe kunnen bijdragen; wij achten die opneming daarom
in het belang van het land zeer gewenscht.
Er is intusschen nog een andere bepaling, welke dringend noodig schijnt, zoo men
ook ten aanzien van de landweer een stap vooruit wil doen, haar in allen deele
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beter wil leeren kennen, opdat de daarbij aan het licht komende feilen weggenomen
kunnen worden. Die bepaling zou ook de gereedheid voor den oorlog van onze
levende strijdkrachten in de toekomst in belangrijke mate ten goede komen, en de
dekking van mobilisatie en concentratie van het actieve leger aanzienlijk verbeteren.
Nu de Raad van Defensie ééne herhalingsoefening van 6 dagen tijdens 5 dienstjaren
beslist onvoldoende acht en anderzijds de Regeering er tegen op ziet om in dien tijd
een tweede herhalingsoefening van een week voor te schrijven, zou de wet aan de
geheele landweer, althans aan de infanterie daarvan, de verplichting kunnen opleggen,
jaarlijks één dag voor oefening op te komen in of nabij het eigen district. Op die
wijze zou jaarlijks een mobilisatie-oefening gehouden worden, waaraan gepaard
eene inspectie over kleeding en uitrusting en eene gewone oefening, voornamelijk
in de taak, die bij mobilisatie de landweer wacht. Men zou haar, wat hare waarde bij
het uitbreken van den oorlog betreft, veel beter leeren kennen, en ook den tijd,
benoodigd om de afdeelingen op hare oorlogsbestemmingen te brengen, enz. Er werd
dan ten aanzien van de landweer een belangrijke schrede gezet op den weg naar
oorlogsgereedheid. Met veel meer gerustheid ten aanzien van de gevaren voor eene
strategische overrompeling zou Nederland de toekomst kunnen tegemoet gaan. Een
doelmatige vereeniging van de landweer-mobilisatieoefeningen met oefeningen van
het actieve leger - marine aan de zeezijde, cavalerie, wielrijdercompagnieën en
mitrailleur-afdeelingen, die daarbij als aanvaller optreden - zou kunnen leeren, of de
landweer voor hare taak opgewassen en of zij niet te dun gezaaid is.
Indien deze groote voordeelen te verkrijgen zijn, mag de vraag hier buiten
bespreking blijven, of geen te aanzienlijke verzwaring van den dienstplichtdruk
gevorderd wordt door den 26- tot 31-jarigen landweerinfanterist jaarlijks één (zegge:
één!) dag uit zijn beroepsbezigheden te halen en hem ten dienste van het Vaderland
de wapenen te laten dragen. Zoo de Volksvertegenwoordiging zich haar plicht
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bewust is, de belangen van het geheele volk te behartigen, de integriteit van den
Nederlandschen Staat te verzekeren en het volk vierkant durft plaatsen tegenover de
offers, die sober, doch zeker opgevat, gebracht moeten worden voor ons verzekerd
voortbestaan, dan zal zij het hierboven bedoelde offer ook eischen. Trouwens, reeds
nu komt de landweerman ieder jaar, waarin er niet geoefend wordt, één dag onder
de wapenen, doch thans uitsluitend voor inspectie.
In het stelsel der Regeering, die één oefening van zes dagen eischt, kunnen, in het
algemeen gesproken, de hierboven geschetste, hoogst belangrijke
mobilisatie-oefeningen zelden of nooit gehouden worden. Immers de bestaande
herhalingsoefeningen vonden aanvankelijk in legerkampen, thans in garnizoenen
(kazernes) plaats, d.i. als regel geheel buiten het terrein der mobilisatie-bestemming.
De ééne oefening van zes dagen te verdeelen tusschen een mobilisatie-oefening in
het eigen district (oorlogsbestemming), gevolgd door overbrenging naar een
garnizoensplaats (kazerne) zal in ieder geval tot versnippering van den tijd leiden en
daarom hoogst zelden werkelijkheid worden.
De bataljons landweer-infanterie zijn bij mobilisatie, naarmate van hare ligging
in het eene of het andere deel des lands, bestemd voor de grensdekking, de
kustdekking, de bezetting van Liniën en Stellingen, of voor de territoriale verdediging.
Bestemd voor de grensdekking, zou er alles vóór zijn, zoo het bataljon zich eenmaal
's jaars verzamelde op de plaats of de plaatsen, die het bij mobilisatie heeft in te
nemen. Daar de districten groot zijn (vooral aan onze minder dicht bevolkte grenzen),
zal ieder bataljon wel op verscheidene punten moeten opkomen. Hoeveel tijd gaat
met die opkomst heen, zijn alle officieren tijdig present, welk deel van het kader is
aanwezig, op hoeveel telaatkomenden en achterblijvers heeft men te rekenen? Zijn
de punten van opkomst niet de aanvankelijk vast te houden plaatsen, hoeveel tijd
eischt dan nog de verplaatsing en hoe geschiedt deze? Ziedaar allerlei hoogst
belangrijke vragen, omtrent welker oplossing men thans hoofdzakelijk
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nog in het duister tast en die toch, zoo men een zekeren weg wil gaan, op den duur,
liefst zoo spoedig mogelijk, onder de oogen moeten worden gezien. Pogingen van
eigen cavalerie, wielrijders, automobielen, enz., om, als vijand optredende, door te
breken, zouden leeren, of het cordon dicht en sterk genoeg is bezet, of belangrijke
plaatsen wellicht niet of onvoldoende bezet zijn gebleven, e.d.
De bataljons, voor de kustdekking aangewezen, zullen allerlei plaatsen aan de kust
hebben te bezetten, waar gemakkelijk geland kan worden, waar wegen naar het
binnenland voeren, waar kustwachtposten staan, enz. Andere afdeelingen zullen
achter de kust als ondersteuningstroepen opgesteld moeten worden of daar gelegen
belangrijke plaatsen moeten dekken. Ook hier zou men den tijd leeren kennen, noodig
om de oorlogsopstelling in te nemen, en zouden kleine landingen, met matrozen en
mariniers uitgevoerd, kunnen leeren, of het cordon niet te zwak is, en b.v. onze
kustspoorweg niet op tal van plaatsen te bereiken ware. Op al deze vragen, welke
tot heden nog onbeantwoord bleven, zou een antwoord gekregen worden. Aan het
licht komende feilen waren te verbeteren.
De bataljons, nabij de Liniën en Stellingen gelegen, zijn uit den aard der zaak
bestemd om vooral hare forten te bezetten. Ook hier zou men den tijd leeren kennen,
voor die bezetting als minimum benoodigd. Zou er b.v. niet alles vóór en niets tegen
zijn, om ééns per jaar één dag de landweerplichtige bevolking uit Amsterdam te
werpen op de bij mobilisatie door haar te bezetten fronten der Stelling van Amsterdam.
Wat zou er een leven en beweging, een belangstelling des volks komen op een gebied,
waarop nog altijd zulk een rustige rust bestaat, 45 jaren na de overrompeling van het
Koninkrijk Hannover en terwijl de legersterkten en de verkeersmiddelen in dien tijd
zulk een enorme uitbreiding ondergingen! Soortgelijke beschouwingen gelden
evenzeer de bataljons, voor de territoriale verdediging (b.v. van Zeeland en Friesland)
bestemd en die, zoo zij al niet ter plaatse blijven, toch bij mobilisatie eerst in hun
eigen districten op een of meer plaatsen onder
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de wapenen zullen moeten komen, waarvoor jaarlijks één oefeningsdag ware te
bestemmen. De zaak spreekt zóó voor zich zelve, dat zij hier verder niet toegelicht
behoeft te worden.
Is de oorlogsgereedheid van de landweer nog onvoldoende, hare sterkte is zulks naar
onze meening evenzeer. Onvoldoende is die sterkte, gezien de hooge eischen, welke
de verdediging van ons grondgebied en de groote machten, die wij verwachten
kunnen, ons stellen; onvoldoende is de toestand, mede beschouwd uit een moreel
oogpunt, zoolang een klein land als Nederland in tijden van gevaar niet al zijn
weerkrachten van den daartoe geëigenden leeftijd onmiddellijk gereed kan stellen.
Zooals uit bovenstaande uiteenzetting volgt, ware bij de thans aanhangige wijziging
van de landweerwet de gereedheid tot den oorlog van de landweer op eenvoudige
en weinig drukkende wijze aanzienlijk te verhoogen. Daarmede ware ook voor de
veiligheid van den Staat een belangrijke daad verricht.
Reeds thans de sterkte dier wapenmacht te willen opvoeren, zou vrijwel ondoenlijk
blijken. Zoolang de landweer op de bestaande sterkte van ruim 82 duizend man niet
behoorlijk geëncadreerd en van alles voorzien is, zoolang de bestaande toestand niet
geconsolideerd is, zal iedere uitbreiding der organisatie slechts verwarring kunnen
stichten, en desorganisatie in de hand werken. Niettemin moet verdere uitbreiding
voor de toekomst in het oog worden gehouden. Daarbij trekken voornamelijk twee
zaken de aandacht:
1o. De grens van den landweerplichtigen leeftijd wederom terug te brengen tot de
traditioneele van 35 jaar, waardoor 4 lichtingen worden gewonnen. Deze zaak behoeft,
na hetgeen daaromtrent in den aanvang van dit artikel is opgemerkt, geen nadere
toelichting.
2o. Invoering van een strikt algemeenen dienstplicht bij de landweer voor alle 20tot 35-jarigen, die niet tot het actieve leger behooren. Daartoe is het noodig alle
20-jarigen, die buiten het legercontingent van 23.000 man vallen, een
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korte eerste-oefening (b.v. 3 maanden) in legerkampen of kazernes te geven, om hen
daarna bij de landweer in te deelen, waar zij aan alle herhalingsoefeningen hebben
deel te nemen.
Het heet, dat de jongste uitbreiding van het legercontingent van 17.500 tot 23.000
man ons den algemeenen dienstplicht brengt: de loting wordt vrijwel afgeschaft. Dit
is echter slechts een algemeene dienstplicht in naam, doch geenszins in der daad.
Reeds dadelijk blijkt dit, wanneer men bedenkt, dat van de 56.000 jaarlijks voor den
dienstplicht ingeschrevenen er slechts 23.000 bij het actieve leger zullen ingelijfd
worden. Daar iedere ingelijfde nagenoeg zeker bij het Veldleger ingedeeld wordt,
stelt men terecht hooge keuringseischen, en daar iedere ingelijfde kan ingedeeld
worden bij een der bereden Wapens, waar nog een eersteoefeningstijd van twee jaar
bestaat, is men zeer mild met vrijstellingen. Zonder op het oogenblik veel dieper op
deze zaak in te gaan, mag men het wel duidelijk achten, dat de hooge keuringseischen,
te stellen aan iemand, die bij het Veldleger dagen achtereen met zware bepakking
bij regen of drukkende hitte, onder slechte verpleging, enz. groote afstanden zal
hebben af te leggen, overdreven zijn voor iemand, die bij de landweer grens of kust
zal hebben te dekken, dienst te doen voor verdediging van eigen hof en haard, en
wellicht, vooral bij de kust en de territoriale verdediging, weken of maanden, zooal
niet in eigen huis, dan toch ter plaatse, in een stelling, in de eigen landstreek zal
blijven.
En waar men, met het oog op een mogelijken eersteoefeningstijd van twee jaren,
voor het actieve leger thans zeer ruime vrijstellingen schenkt, o.a. alle kostwinners,
de grootste helft der broeders uit één gezin e.d., daar hebben al deze vrijstellingen
geen zin, indien van den man slechts een korte eerste-oefening van b.v. 3 maanden
ten bate van de landweer wordt gevraagd, gevolgd door plaatselijke
herhalingsoefeningen.
Ik heb dit stelsel, hetwelk zich het beste aansluit bij onze landsverdediging en bij
onze nationale behoeften, reeds
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een tweetal malen volledig ontwikkeld, n.l. in ‘Een Nederlandsch Volksleger’ (1904)
en ‘Eene militaire vraag van den dag’ (1911).
In laatstgenoemde brochure kwam ik tot de volgende slotsom: ‘Allerwegen gevoelt
men, dat de bestaande toestand onvoldoende is. Tal van artikelen en brochures
verschijnen, tal van middelen worden aan de hand gedaan om partiëele verbeteringen
aan te brengen. Waarom nu niet recht op het doel afgegaan en den beslissenden stap
gedaan: Vat de geheele mannelijke bevolking van den weerbaren leeftijd, voor zoover
zij niet tot het actieve leger behoort, samen in een goed georganiseerde
volkswapening; geef ieder man een geweer en een militair pak (want dit is het eenige,
wat den burger uiterlijk van den soldaat onderscheidt) en leer hem in een
driemaandschen eerste-oefeningstijd, wat hij als oorlogssoldaat noodig heeft, vooral
schieten (want dit is au fond het eenige, wat innerlijk den gedisciplineerden burger
van den soldaat onderscheidt). Daarna geregeld plaatselijk oefenen met alle lichtingen.
Bij deze plaatselijke afdeelingen de honderdtallen lichte kanonnen en mitrailleurs in
te deelen, die thans aan onze duurzame stellingen zijn vastgeketend’.
Daar deze organisatie onzer levende strijdkrachten eene quaestie voor de toekomst
is, zal er hier niet verder bij worden stilgestaan.
Voor dadelijke verwezenlijking vatbaar is de hierboven uiteengezette maatregel om
de oorlogsgereedheid van de landweer een belangrijke schrede vooruit te brengen,
voornamelijk ten bate van de dekking onzer frontieren. Nu reeds van verschillende
zijden stemmen zijn opgegaan of voorbereidselen worden getroffen om in 1913, bij
de herdenking van het eeuwfeest van de herkrijging onzer onafhankelijkheid, een
blijvend gedenkteeken op te richten, zou, naar onze meening, het ten bate der
Landsverdediging vragen van één dag 's jaars aan iederen landweerman een edele,
nationale daad van beteekenis wezen, een nationaal huldeblijk aan Koningin en
Vaderland, een bewijs ook,
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dat Nederland de lessen van vóór 100 jaar ter harte heeft genomen, dat de enghartige
koopmansgeest, die alleen van handel drijven en geld maken wist, uit ons gevaren
is, evenals de Jan Salie geest der 18e eeuw, die slechts lusten zonder lasten kende.

Aanteekeningen.
Sedert, in Januari 1912, dit artikel voor den druk gereed werd gemaakt, verscheen,
van de hand van den oud-Minister van Oorlog W. Cool, een brochure, getiteld: ‘Het
wetsontwerp tot reorganisatie van het Leger’, in welke ook de aanhangige wijziging
van de landweerwet wordt besproken. In die brochure leest men:
‘Ik erken, dat ik in die verkorting van de herhalingsoefeningen der landweer (ééne
opkomst contra twee thans) te ver ging, en dat de opmerkingen van den Raad van
Defensie op mijn ontwerp juist zijn’ (blz. 22); en elders:
‘Ik sluit mij dan ook geheel aan bij het betoog van den Raad van Defensie van 28
Februari 1911, die ééne oefeningsperiode van 6 dagen te kort acht en een aantal van
10 dagen noodig oordeelt.
Hier komt mij bovendien de vrijheid noodzakelijk voor dezen termijn over meerdere
oefeningsperiodes te verdeelen, als in de Tweede Kamer door velen reeds voor de
militie noodig werd geacht. Niet 't minst ook voor de kust- en grenslandweer, ten
einde deze jaarlijks 1 à 2 dagen ter vereischte plaatse te doen opkomen.
Niet minder noodig zal 't dan verder wezen, als door den Raad van Defensie
gewenscht, dat landweerofficieren en -kader reeds eenige dagen vóór de opkomst
der landweermannen op de forten, enz. geoefend en geörienteerd worden.’
Eindelijk werd de wenschelijkheid betoogd om, ten einde in het dringend gebrek
aan officieren bij de land-
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weer te voorzien, voor hen den diensttijd bij die wapenmacht met enkele jaren te
verlengen, om zoodoende uit de verlofofficieren de zoo hoog noodige
landweerkapiteins te verkrijgen, waarna de Generaal Cool tot deze slotsom komt:
‘Alléén op die wijze, door deze wijzigingen in de ontwerp-Landweerwet, zal het
vertrouwen, dat de Minister in de landweer als bezettingstroepen stelt, niet beschaamd
behoeven te worden en zal men in de ure des gevaars op haar - ook voor de grensen kustwacht - met vertrouwen kunnen rekenen’ (blz. 24/5).
Bij gelegenheid van de indiening van zijne Memorie van Antwoord heeft de Minister
van Oorlog in de aanhangige wijziging der landweerwet twee belangrijke
verbeteringen aangebracht:
1o. Wordt het wenschelijk geacht, dat de wet de mogelijkheid openlaat om aan
het jaarlijksch onderzoek een oefening te verbinden. Op vele plaatsen zal dit zonder
bezwaar kunnen geschieden en al zullen die oefeningen op zijn hoogst maar enkele
uren kunnen worden gehouden, toch mag men er nut van verwachten, vooral met
betrekking tot den samenhang der tactische onderdeelen en de samenwerking van
de manschappen met het eigen landweerkader. Ook zal het - desvereischt door
verandering in de wijze waarop het onderzoek thans plaats vindt - daardoor mogelijk
worden, de onderdeelen der landweer, welke een bijzondere mobilisatiebestemming
hebben, jaarlijks vertrouwd te maken met de taak, die zij bij mobilisatie hebben te
vervullen.
Het wetsontwerp is in dezen zin veranderd, waarmede o.a. ten deele de wensch is
vervuld, in mijn artikel op blz. 223 uitgesproken, en daar nader toegelicht.
2o. Voorts is het wetsontwerp in dien zin gewijzigd, dat het kader een vóóroefening
doorloopt, voordat het deelneemt aan de herhalingsoefening der manschappen en
ten andere, dat het niet éénmaal, doch tweemaal in zijn vijf dienstjaren aan de
landweeroefeningen deelneemt. De Regeering onderschat geenszins de beteekenis
van deze
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verzwaring van verplichtingen, maar zij is er niettemin ten volle van overtuigd, dat,
werd hiertoe niet overgegaan, de hoedanigheid van het landweerkader blijvend zou
verhinderen, dat de landweer, als geheel, tot haar volle waarde voor 's lands defensie
wordt gebracht. (Vergelijk blz. 222 van mijn artikel.)
Voor zoover men op gegevens uit de dagbladen mag afgaan, schijnen de
landweer-herhalingsoefeningen in 1912 over het algemeen zeer leerzaam, intensief
en aangenaam te zijn geweest. Klachten werden niet vernomen.
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Volksverplaatsingen in Indië
Door Dr. E.B. Kielstra.
De jaren tusschen 1880 en '90 staan, wat de economische toestanden op Java betreft,
met eene zwarte kool in het boek der geschiedenis opgeteekend. Tal van rampen
daalden neder op dat ‘door de natuur zoo gezegende’ land: de veepest en volksziekten;
vulkanische uitbarstingen, als die van Krakatau in '83; de geweldige crisis in de
Europeesche landbouw-nijverheid, zoodat de suikercultuur zelfs te gronde dreigde
te gaan; de koffiebladziekte, die ook aan 's lands inkomsten een gevoeligen slag
toebracht... Daartegenover kostte de zoogenaamde Atjehoorlog - want er werd geen
oorlog gevoerd! - handen vol geld, en het moederland, dat in vroegere jaren zooveel
aan ‘bijdragen’ uit Indië genoten had, kon de tekorten niet helpen dekken. Het gevolg
was dat, op Java, de belastingschroef zooveel mogelijk werd aangedraaid en dat de
opiumpacht hare schandelijkste triomfen vierde door onbeschaamde opdrijving der
pachtsommen.
Het was een ellendige tijd. Poensen, toen zendeling in Kediri, later hoogleeraar
in 't Javaansch te Delft, schreef in December 1886 zijne bekende schets van het
Javaansche gezin, waarin o.a. deze woorden voorkomen:
‘Van draagkracht voor belastingen zou men beter doen voor deze klasse der
bevolking - en die klasse telt
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millioenen leden - niet te spreken, want zij bezit die eenvoudig niet’...
Het ligt voor de hand, dat onder dergelijke omstandigheden wordt omgezien naar
middelen, die den inboorling tot een beter materieel leven kunnen brengen. De pers
begon te spreken, van ‘overbevolking’ - in tijden van economische crisis zijn er altijd
menschen te veel! - en stelde de vraag of het niet mogelijk ware, het ‘te veel’ aan
Javanen naar de schaars bevolkte Buitenbezittingen over te brengen.
De heer R.A. Eekhout had in dien geest reeds in '87 zijn stem doen hooren in het
Bataviaasch Handelsblad, maar vooral was het, in '89, de heer H.E.B. Schmalhausen,
die in eene brochure: De Overbevolking op Java en Hare Gevolgen deze noemde
‘een euvel dat ongestoord voortwoekert en een kanker van deze kolonie dreigt te
worden’. ‘Overbevolking, zoo schreef hij, is het schrikbeeld dat dit eiland in de naaste
toekomst bedreigt, allen economischen en socialen vooruitgang een onoverkomelijken
hinderpaal in den weg legt en elk jaar dichter bij een crisis voert.’
Wat zou de heer S. thans zeggen, nu Java's bevolking inmiddels weder met vele
millioenen zielen is toegenomen en toch, sedert 1889, ‘economisch en sociaal’
ongetwijfeld veel is vooruitgegaan? Zou hij inzien wat nu wel duidelijk is geworden:
stijging of daling van welvaart op Java houdt, veel meer dan met het aantal bewoners,
verband met de uitkomsten van Europeeschen en inlandschen landbouw? Intusschen,
in '89 was hij overtuigd van het bestaan en steeds toenemen eener overbevolking, en
zag hij niets dan ellende in de toekomst, wanneer niet krachtig werd ingegrepen. Er
was maar één afdoend middel: emigratie. ‘Java kwijnt door overvloed van
werkkrachten. Betrekkelijk dichtbij en gemakkelijk te bereiken, bevinden zich
onmetelijke uitgestrektheden lands, welke slechts handen behoeven om tot
ontwikkeling te geraken; daarheen zou de groote stroom der Javaansche emigratie
moeten geleid worden.’
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Schmalhausen meende dat Borneo daarvoor de beste gelegenheid aanbood.
Merkwaardig is, dat men bij de later genomen proeven tot volksverplaatsing haast
letterlijk zijn voorschrift heeft opgevolgd: ‘In den beginne zullen groote geldelijke
offers moeten worden gebracht, zooals vrije overtocht, geldelijke ondersteuning
gedurende het eerste jaar, verstrekking van landbouwgereedschappen enz.’, totdat
‘de nederzetting dien bloei en omvang zal hebben bereikt waarop zij den verderen
steun der Regeering zal kunnen ontberen’.
Het feit, dat Java's bevolking jaarlijks met een half millioen zielen toeneemt, bracht
er toe bij, dat de kreet ‘er is - of dreigt - overbevolking!’ hare uitwerking niet miste.
De millioenen, welke voor eene emigratie op voldoende schaal noodig zouden zijn
om de voortwoekering van het ‘euvel’ te voorkomen, waren echter een overwegend
bezwaar om haar voorloopig ter hand te nemen; ook zouden vooraf nog omvangrijke
onderzoekingen noodig zijn. Maar eene proefneming zou genomen kunnen worden.
Die zou ook niet te veel geld kosten, want men kon in de buurt blijven. Het bleek
dat op Java-zelf nog uitgestrekte streken gevonden werden zonder voldoende
bevolking, en de vraag kwam dus op, of men niet in de eerste plaats dáárheen het
vermoede ‘te veel’ van andere streken zoude kunnen overbrengen.
Aldus geschiedde het, dat de Indische Regeering in het laatst van 1889 besloot tot
de bevordering eener volksverplaatsing uit het dicht bevolkte Zuid-Bagelen naar het
schaars bewoonde Zuid-Soekapoera in de Preanger regentschappen. De voorwaarden,
waarop de Regeering de verhuislustigen lokte, komen overeen met de door den heer
Schmalhausen aangegevene; en den menschen werd duidelijk gemaakt dat zij ‘het
ongestoord individueel bezit zouden erlangen van een door hen ontgonnen stuk
vruchtbare sawah’.
Langs dien weg waren wel liefhebbers te vinden, en aan het eind van 1890 telde
de Javaansche nederzetting
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in Soekapoera bijna duizend personen; de regeering meende nu te kunnen volstaan
met de toezegging, dat zij de verder aankomende kolonisten van voeding zoude
voorzien tot aan den eersten oogst, maar van reisgeld, woning, huisraad en
landbouwgereedschap was geen sprake meer.
De ‘arme hongerlijders’ van Bagelen waren echter niet genegen, zich, alléén met
het vooruitzicht van vrije voeding gedurende eenige maanden, een beter bestaan in
de Preanger te verschaffen; de regeering moest hen verder helpen, en medio 1891
besloot zij, hun nog ‘reis- en teerkosten’ aan te bieden.
Dit hielp echter niet voldoende. Er kwamen nog 254 nieuwelingen, maar de
Javaansche kolonie toonde weinig levensvatbaarheid: tegenover 88 sterfgevallen
stonden slechts 13 geboorten, en 241 menschen keerden naar hun heimat terug. Van
hen werd getuigd - en het is wel van belang daarop te wijzen, omdat dit getuigenis
m.i. aanwijst wààrom de gouvernements-emigratie mislukte - dat het ‘voor het
meerendeel personen waren van minder goede reputatie, wier eenig doel was geweest,
eenigen tijd voor landsrekening te worden onderhouden, of die zich op den duur niet
konden schikken in de gedwongen onthouding van opium’.
Op het einde van 1892 besloot de regeering wijselijk, de ‘kolonisatie’ in
Zuid-Soekapoera aan haar lot over te laten. Zij had, voor zoover na te gaan, c.c. f
24000 uitgegeven, en daarvoor eene ‘kolonie’ van 602 personen gesticht; in dat jaar
stonden tegenover 102 sterfgevallen niet meer dan 17 geboorten, tegenover 317
vertrekkenden slechts 102 nieuwelingen.
De luilakken en opiumschuivers verdwenen, de uitgeputte leden der kolonie
overleden ... op het einde van 1894 telde zij nog maar 400 leden. In de daarop
volgende jaren is de Javaansche dessa blijven bestaan en nam, zij het met veel
schommelingen, het aantal menschen vrij belangrijk toe; thans (ult. 1911) bedraagt
het 1257.
Veel verneemt men van den toestand dier nederzetting niet, maar wat van tijd tot
tijd wordt medegedeeld klinkt
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niet erg bemoedigend. Zoo werd in 1902 gezegd dat de welvaart over 't algemeen
gering was, vermoedelijk doordien de menschen weinig werkkracht ontwikkelden;
de velden gaven kleine oogsten, en de woningen lieten te wenschen. Ook in 1905
werd gewezen op het gebrek aan energie onder de kolonisten, zoodat zij geleidelijk
door de omwonende Soendaneezen verdrongen werden.
Als ‘kolonisatieproef’ is de gouvernementsemigratie volkomen mislukt. De residentie
Preanger Regentschappen had volgens de laatste volkstelling 2.700.000 inwoners;
deed het er, in het algemeen belang, iets toe of men daaronder 600 menschen uit
Bagelen telde? De residentie Kedoe, waartoe Bagelen tegenwoordig behoort, telde
bijna 2.400.000 zielen; dat er 600 minder waren tengevolge der binnenlandsche
emigratie had zeker niet de minste beteekenis.
Het is wel merkwaardig, dat, terwijl men de personen die thuis waarlijk niet van
welvaart konden spreken, slechts met kostbare tegemoetkomingen kon lokken naar
een streek waar zij akkers ter bebouwing konden vinden, - eene vrijwillige verhuizing,
zonder steun uit 's lands kas, doch naar streken waar dadelijk werk was te bekomen,
voortdurend van grooten omvang was. Cijfers dienaangaande zijn ons niet voldoende
bekend; maar men weet, dat duizende Javanen zijn verhuisd naar het Maleische
schiereiland, en, om ons tot Java te bepalen, zeggen de Koloniale Verslagen niet
telken jare dat de emigratie uit Midden-Java naar Djember en Banjoewangi, uit Kedoe
naar Banjoemas van veel beteekenis is? Dat er tal van werkzoekenden naar Kediri
gaan, waar vele cultuur-ondernemingen zijn?
In deze ontbrak intusschen alle medewerking van de zijde der regeering. Toen de
Kedirische landbouwvereeniging in 1890 verzocht, onder de aandacht der inlandsche
bevolking te brengen ‘dat voor duizenden werkzoekenden een uitweg bestond op de
erfpachtsondernemingen in Kediri, tegen goed loon en huisvesting,’ wees de regeering
dat verzoek af, het ‘ongeraden oordeelende door bestuursmaat-
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regelen in te grijpen in de verhouding van vraag en aanbod bij den loonarbeid’.
Men ziet hierin, dunkt mij, een teeken van de stille vijandschap welke in Indië, de
‘particuliere nijverheid’ soms van ambtenaarszijde ondervindt. De Regeering lokt
de menschen met geld en allerlei tegemoetkomingen naar woest terrein in de Preanger;
maar hun mededeelen dat zij 't in Kediri goed kunnen hebben, dat mag niet, de
Europeesche koffieplanter mocht er eens voordeel van hebben!
Niet veel anders ging het ten aanzien der kina- en theeplanters in de Preanger, die
aan de Regeering te kennen gaven dat er voor een 1000-tal gezinnen van elders ‘die
geacht werden niet dan met groote moeite in hun onderhoud te kunnen voorzien’
wel plaats was op hunne ondernemingen, wanneer de overbrenging slechts voor 's
lands rekening geschiedde. De Regeering ‘meende zich van bemoeiingen in deze
richting te moeten onthouden’, - wat vreemd klinkt tegenover de ‘bemoeiingen’,
terzelfder tijd, van haar zelve om volksverplaatsing naar Zuid-Soekapoera aan te
moedigen.
Intusschen; al bleef de Regeering dan onzijdig, de menschen verhuisden vrijwillig
en voor eigen rekening wanneer zij daarin voordeel zagen. En, in vergelijk met de
bovenbesproken gouvernements-‘emigratie’, waarlijk op groote schaal; in het jaar
1895 alleen vermeerderde de bevolking in Djember en Banjoewangi, door instrooming
van buiten, met niet minder dan 18000 zielen! Daar was nog veel bouwgrond
beschikbaar èn tevens, op de landbouwondernemingen, behoorlijk geld te verdienen,
- dààr was geen regeeringssteun noodig.
Het valt eenigszins buiten het kader van dit opstel, te spreken van de duizende
Javanen, die jaarlijks voor de landbouwondernemingen op de Buitenbezittingen,
vooral ter Oostkust van Sumatra, werden, en worden, aangeworven op z.g.
koeliecontracten. Zij kunnen, na ommekomst van hun contract, naar Java terugkeeren,
en, al blijven sommigen dan achter, men kan bezwaarlijk te
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hunnen opzichte van emigratie spreken. Anders is het echter ten aanzien van hen,
van wie de verslagen, b.v. dat van 1900, getuigen: ‘uit verschillende gewesten vond
als gewoonlijk emigratie naar de Buitenbezittingen plaats, vooral naar Deli, de
Lampongsche districten en Palembang.’
Ook hieruit blijkt dat de Javanen niet tegen verplaatsing opzien wanneer deze hun
voordeel belooft; dat van regeeringswege geen ingrijpen, maar hoogstens
medewerking, leiding, steun noodig was om haar te bevorderen. Maar de
omstandigheden brachten het bestuur in 1902 en de eerstvolgende jaren weder, en
op kostbaarder wijze, op het in '92 verlaten dwaalspoor.
Het schijnt wenschelijk, ten deze eenigszins uitvoerig te zijn: grootsch opgezette
plannen leidden tot eene betrekkelijk kleine vestiging, voor lands rekening, van
Javaansche gezinnen in de Lampongs, een der gewesten waarheen de Javanen reeds
uit eigen beweging emigreerden.
In de jaren 1901 en 1902 viel de rijstoogst in tal van streken op Java tegen of mislukte
hij zelfs geheel, en in het algemeen was daardoor de ‘economische toestand’ van den
Javaan bepaald ongunstig. De Indische Regeering deed veel om de ellende, waar die
zich openbaarde te lenigen en stelde, met milde hand, gelden beschikbaar, zoowel
voor den aankoop van voedingsgewassen als voor ‘reliefworks’. In de volgende
jaren, toen goede oogsten werden verkregen, kwam de bevolking weder op haar
verhaal, en gaandeweg werd het over-duidelijk dat de tijdelijke rampen slechts
tijdelijke gevolgen hadden gehad.
Maar aanvankelijk zag men dat niet in, en spraken de meest gezaghebbenden van
‘inzinking’. Opnieuw werd de ‘overbevolking’ het schrikbeeld, en opnieuw kwam
het vraagstuk eener door de regeering geleide emigratie van Javanen naar de
Buitenbezittingen op het tapijt.
Weder was het de heer Schmalhausen die, met verwijzing naar zijne brochure van
'89, de alarmklok luidde: ‘het valt niet meer te loochenen dat de Javaan verarmt’,
schreef hij in de Indische Gids van Augustus 1902, en naar
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zijne opvatting kon dat ook wel niet anders: de bevolking nam jaarlijks met 4 à
500.000 zielen toe, maar de bouwgrond vermeerderde niet in dezelfde mate, en de
lang in cultuur zijnde gronden gingen in opbrengst en in ‘gehalte van het gewas’
achteruit...
Een en ander was niet juist: de bouwgrond nam wèl ongeveer in evenredigheid
met de vermeerdering der bevolking toe, de rijstproductie per bouw ging in normale
jaren niet achteruit, doch bleef vrijwel gelijk, en vooral de aanplant van tweede
gewassen nam verbazend toe: in 1890 werden daarvoor 700.000, in 1900 niet minder
dan 2400.000 bouws gebezigd.
De ‘optimisten’, die op deze en dergelijke feiten wezen, werden niet geloofd, en
meer dan ooit te voren werd er van verschillende zijden op gewezen, dat alleen dàn
redding uit den nood kon worden verwacht, wanneer men krachtige maatregelen
nam om de ‘overbevolking’ van Java naar de schaars bevolkte Buitenbezittingen,
Sumatra, Borneo, Ceram, Nieuw-Guinea enz. af te leiden. Dààr was nog plaats voor
honderde millioenen zielen. Wie er op wees, dat eene emigratie naar die
Buitenbezittingen, op zoodanige schaal dat de bevolking van Java niet verder
aangroeide op onoverkomelijke bezwaren van geldelijken aard zoude stuiten, besefte
niet ‘den nood der tijden’.
En zoo werd dan, in het jaar 1902, ‘van regeeringswege het denkbeeld in overweging
genomen, de daarvoor het meest in aanmerking komende gewesten der
Buitenbezittingen door Javaansche gezinnen te doen koloniseeren’. Aan een
bestuursambtenaar werd opgedragen, dat vraagstuk ‘grondig na te gaan en daarna
voorstellen in te dienen.’
Aangezien het ‘ontlasten van de residentie Kedoe van hare overbevolking een
brandend vraagstuk was geworden’, kreeg bedoelde ambtenaar medio 1903 de nadere
opdracht, op het eiland Sumatra geschikte terreinen uit te zoeken voor een proef tot
kolonisatie aldaar van Javaansche gezinnen uit Kedoe. Met dat ‘uitzoeken’ was hij
vier maanden later reeds gereed; maar voordat hij nog zijn verslag had
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ingezonden, werd hij, in het laatst van genoemd jaar, uitgenoodigd een plan op te
maken voor de besteding van een renteloos voorschot van vier millioen gulden in
het belang der emigratie. Hierop volgde de indiening van een ‘schema van een
emigratieplan tot afleiding van Java's overbevolking, tevens dienende tot meerdere
ontwikkeling van het eiland Sumatra’; in dat schema werd aangegeven hoe de
residentie Kedoe binnen tien jaren van hare overbevolking zoude kunne worden
ontlast: in daarvoor geschikte streken zouden, gedeeltelijk met algeheele, gedeeltelijk
met beperkte staatshulp, ‘vaste emigratie-kernen’ in het leven worden geroepen en
‘spontane emigrantenstroomen’ naar die kernen worden ‘geleid’. In die tien jaar
zouden dan 23000 gezinnen kunnen worden overgeplant, en dit zou zeven millioen
gulden kosten.
De aanvankelijk reeds geopperde geldelijke bezwaren tegen ‘de emigratie op
groote schaal’ kwamen hiermede duidelijk aan het licht: om de vermeerdering van
Java's bevolking tegen te gaan, zouden jaarlijks 100.000 gezinnen moeten worden
verplaatst.
Gaandeweg, in verband ook met het feit dat na de rampen van 1901 en '02 de
bevolking weder op haar verhaal kwam, werd dus het argument der overbevolking
losgelaten en de volksverplaatsing naar de Buitenbezittingen alleen in het belang der
ontwikkeling van deze bepleit. De grootsche plannen van 1903 liepen uit op eene
betrekkelijk kleine, doch zooals beneden zal blijken, toch nog vrij kostbare
proefneming met de stichting van Javaansche nederzettingen in de Lampongsche
districten; men liet weldra de bepaling los dat de emigranten menschen moesten zijn
uit Kedoe, en al wat nu geschiedde was: een practisch onderzoek naar de vraag of
men, ten voordeele van een daarvoor geschikt geachte landstreek en van de kolonisten,
nederzettingen als zooeven bedoeld kan vestigen, en welke kosten daaraan verbonden
zijn.
Er werd dan nu een onbewoond terrein van 12000 bouws (8400 H.A.) voor de
proefneming aangewezen in de
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Lampongs, op een afstand van 26 tot 41 K.M. van de hoofdplaats Telok Betong, aan
den grooten weg naar Semangka. Medio 1905 werd begonnen met de noodige
voorbereidingen om de Javanen te ontvangen: er werd ‘voldoend boschterrein’
schoongemaakt, de aanleg van bevloeiïngswerken werd ‘voorbereid’, een paar loodsen
werden opgericht waarin de eerstaankomenden huisvesting konden vinden enz. De
eerste kolonie, bestaande uit een paar honderd Javanen, sommigen vergezeld door
hun gezin, werd in het laatst van 1905 aangebracht; later volgden er meer, zooals
wij straks zullen zien.
Vooraf een woord over de grondslagen, waarop de Lampongsche kolonisatie
berust.
Het spreekt vanzelf dat, wanneer menschen zich individueel in een ander land
vestigen, zij zich schikken naar de daar heerschende wetten en zich stellen onder het
daar aanwezig bestuur; de Javaan, die voorgoed naar de Lampongs of naar Palembang
verhuist, wordt een Lamponger of een Palembanger, zij het misschien eerst geheel
in het tweede of derde geslacht. Wij zien hetzelfde overal, ook hier te lande op ruime
schaal: onder onze beste Nederlanders tellen wij velen van vreemde afkomst, en onze
natie is er krachtiger door geworden. In Indië echter heeft het bestuur van oudsher
de vermenging van vreemdelingen met inboorlingen zooveel mogelijk tegengegaan.
Het verwees de Chineezen naar afzonderlijke wijken; eerst sedert 20 à 25 jaar begint
het in te zien, dat het niet verkeerd is, den inlanders onze taal te leeren; lange jaren
is de zending, dat is de prediking van Westersche beschavingsbegrippen, meer geduld
dan bevorderd.... Dat al deze opvattingen in de toekomst moeilijkheden opleverden,
is wel duidelijk geworden; ook, dat zij de intellectueele en materieele ontwikkeling
der koloniën hebben tegengehouden.
Toch werd het oude systeem ook voor de kolonisatie in de Lampongs gehuldigd.
Over het hoofd ziende wat de ervaring bij vrijwillige emigratie naar de
Buitenbezittingen reeds had geleerd, werd op den voorgrond gesteld dat
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‘een ieder, met Javaansche toestanden goed bekend1), beseft dat kolonisatie in het
groot alleen dán kans van slagen heeft, wanneer aan de Javanen een stuk grond wordt
aangewezen waar zij, onder eigen hoofden en bestuursvormen, en met behoud van
aloude zeden en gewoonten, zich rustig aan den landbouw, als hoofdmiddel van
bestaan, kunnen wijden’. Men zou dus afzonderlijke Javaansche dessa's stichten,
geheel buiten verband met de bestaande maleische kampongs, doch onder dadelijk
Europeesch bestuur. Nu men in de Lampongs geen eenigszins gecentraliseerd
inlandsch bestuur kent, zal de regeling daar niet veel moeilijkheden opleveren; elders
zou zij, zooals ook reeds bleek, niet zoo gemakkelijk kunnen worden toegepast.
Men wilde, in de Lampongs, de Javaansche dessa's houden buiten de adats des
lands, en daartoe was het noodig, ze niet tusschen de maleische kampongs te
verspreiden; men wees dus, als gezegd, één groot terrein van 12000 bouws aan voor
de vestiging, in de toekomst, van volkrijke, aan elkander grenzende gemeenten. Dan
konden de dessabestuurders ruime inkomsten trekken uit hunne ambtsvelden en
‘daaruit de kracht putten tot het vervullen van hunne moeielijke functie in den
vreemde’. Dan zou misschien ‘het eigenaardig Javaansch dessaverband ongeschonden
kunnen blijven, wat weder noodzakelijk geacht wordt om te bereiken dat de deugden
der Javaansche landbouwers, die hen tot een rustig arbeidzaam en onderling
behulpzaam element opvoeden, ook in den vreemde in eere blijven’, zoodat later,
wanneer eenmaal soliede Javaansche vestigingen ontstaan zijn en des Gouvernements
financieele steun tot een minimum (vrijen overvoer en een kleine premie) beperkt
wordt, ‘de trek van nieuwe emigranten

1) Deze uitdrukking is verdacht. Zij kan wel dienen om alle tegenspraak af te snijden of verdacht
te maken, maar zeker niet om den tegenstander te overtuigen. Het ‘stelsel’ van Van den
Bosch, thans algemeen veroordeeld, is er jarenlang mede verdedigd!
In Valentijn's Beschrijvinge van het Eyland Ceylon, bl. 117, leest men van ‘Schippert
Thyssoon Payart die grondige kennis van Ceylon had, alzo hij daar gevangen geweest was’.
Van hetzelfde gehalte bleek meermalen de kennis van hen die zeggen ‘Indië’ of ‘den Javaan’
te ‘kennen’.
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blijft aanhouden, omdat zij weten in die kolonies een voorloopig onderkomen en
verder raad en steun te kunnen vinden bij landgenooten die Javaan zijn gebleven.’
Intusschen; bij al de zorg die men had dat de brave Javanen niet zouden worden
besmet door de Lampongers, die toch even goede onderdanen zijn, - men achtte het
toch noodig, de eerste Javaansche kolonies te vestigen in de buurt van de maleische
kampongs, want de bewoners van deze konden dan de afnemers worden ‘van het
surplus aan rijst in de Javaansche dessa aanwezig, zoowel als van de velerlei artikelen
van consumptie enz. die de Javaan of zijne vrouw pleegt te telen, te bereiden of aan
de markt te brengen’.
Deze woorden geven een weerklank èn van het optimisme, waarmede de
kolonisatieproef werd aangevangen, èn van de eenzijdigheid waarmede zij werd
opgezet. De kolonist zal overvloed hebben en daarvan tegen betaling afstaan aan den
Lampongschen buurman, die steeds over contanten beschikt. Maar, mag men vragen,
hoe komt deze daaraan; misschien door zijn peper-, koffie-, tabaks- of klappercultuur?
Had het dan geen overweging verdiend, of ook de kolonist zich daaraan kon wijden?
Neen, hij moest en zou rijst planten; dáárvoor werden hem de gronden afgestaan,
dáárvoor bracht men hem met hooge kosten ter plaatse van zijn nieuwe bestemming.
Opmerkelijk is, dat terwijl men in Zuid-Soekapoera nog gesproken had van
‘ongestoord individueel bezit’, thans ten aanzien van het landbezit der kolonisten
werd getracht, het ‘bij de Javanen zoo geliefde’ communaal bezit met vaste aandeelen
in te voeren. Toch is het pas 30 à 40 jaar geleden, dat het politiek leven onzer ministers
van koloniën afhankelijk was van conversieleuzen!
De Javaansche dessa's dan werden geheel ingericht naar het model op Java; in elke
kwam een inlandsch schooltje, met deze eigenaardige toekomstmuziek: ‘het
voornemen bestaat, de Regeering in overweging te geven, geëxamineerde onderwijzers
aan te stellen’; een bidkapel
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met een mohammedaansch priester; één bereden politieoppasser voor de handhaving
der orde. Men zorgde voorts voor eenige geneeskundige verpleging - een
gepensioneerden doctor djawa, later een Europeesch ziekenverpleger - voor regelingen
betreffende het bevloeiingswater enz., en toen gaf de Indische Regeering machtiging,
155 gezinnen voor de nieuwe kolonie te werven. De ‘kolonisatie’ is dan 1906
aangevangen; sedert zijn geleidelijk meer gezinnen aangeworven en overgebracht.
Op het einde van Maart 1912 waren er in 't geheel aanwezig 5452 zielen, vormende
1598 gezinnen, over een viertal ‘nederzettingen’, of zes dessa's met onderhoorige
gehuchten verdeeld. Daarvoor is, tot ult. 1911, omstreeks zeven tonnen gouds uit 's
lands kas betaald.
Uit de begrootingen blijkt dat de Regeering in de eerste jaren de menschen
overhaalde, zich in de Lampongs te vestigen op de volgende voorwaarden: eene
werfpremie van f 151), vrije overtocht en vrije voeding gedurende een jaar, ter waarde
van f 150 per gezin. Sedert medio 1911 is dit laatste vervallen; de kolonist kan nu
bij een daarvoor met gouvernementsgeld opgerichte credietbank geld leenen, dat hij
in termijnen moet terug betalen.
Het dessabestuur wordt voorloopig uit 's lands kas bezoldigd, totdat genoeg
terreinen in cultuur zijn gebracht om daarvan ambtsvelden af te zonderen. Boven het
dessabestuur staat een Europeesch ambtenaar, bijgestaan door drie, - thans twee behoorlijk betaalde Javaansche mantri's.
Volgens de begrooting voor 1913 betaalt de regeering per jaar ruim f 20.000 voor
de plaatselijke leiding, het toezicht, de geneeskundige hulp en de politie, c.c. f 14000
aan de dessabesturen, f 7500 voor de voeding van 200 gezinnen gedurende drie
maanden en c.c. f 22000 voor de kosten van aanwerving en overtocht van 500 nieuwe
gezinnen. Uit deze cijfers blijkt dat de voorwaarden, waarop de Javanen tot verhuizing
naar de Lampongs

1) Het verslag van Maart 1912 spreekt van een ‘voorschot’ van f 22,50, hetwelk ‘na één jaar
verblijf als premie wordt beschouwd’.
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worden overgehaald, wel aanlokkelijk zijn. Zij waren zelfs gedurende de eerste vijf
jaren te vrijgevig want, gelijk ook in Zuid-Soekapoera bleek: zoodra de overheid
den mensch te veel van zorgen ontlast, verslapt diens energie. Was het niet overdreven,
den Javaan, die zich in zijn geboorteland geen voldoend bestaan kon verwerven, een
vol jaar lang een zorgeloos bestaan te verzekeren ten koste van 's lands kas? Onder
de leden der eerste nederzetting moesten dan ook, in 1910, eenige ‘minder gewenschte
elementen’, die ‘een remmenden invloed op het werk van de beter gezinden
uitoefenden’, worden verwijderd. Het aan die elementen bestede geld was dus
weggeworpen.
Nu spreekt het van zelf, dat onder de beste kudde wel eens een schurftig schaap
voorkomt, en dat men, meenende slechts kolonisten aan te werven die de ruime
staatshulp ten volle verdienden, zich bij enkelen vergissen kon. Maar wat officieel
ter verdediging van de ‘verwijdering der slechte elementen’ wordt aangevoerd, kan
m.i. niet door den beugel.
‘Bij de beoordeeling der kolonisatieproeven - zoo heet het - moge nooit uit het
oog worden verloren dat hierheen niet de beste elementen van Java worden
aangebracht. Als proef zijn zij hier op hun plaats, hoe bezwaarlijk de leiding daardoor
ook werd, want eene kolonisatie met de besten der besten zou geen kunst geweest
zijn en derhalve als proef niet de minste waarde gehad hebben’...
Ik zou zeggen: bij de belangrijke voordeelen, welke men den emigranten aanbood,
was er alle aanleiding, goede qualiteit te verlangen. Als men zeven tonnen gouds
uitgeeft om 5500 menschen een beter bestaan te verschaffen, hebben de ‘besten’ in
de eerste plaats recht om, zoo zij dat wenschen, onder de aangenomenen te behooren.
Waarom zou de proef geen waarde gehad hebben wanneer de Regeering kon zeggen:
de Javaansche koloniën in de Lampongs hebben wel veel geld gekost, maar zij zijn
dan ook een model voor alle latere; al hare bewoners zijn ijverig en eerlijk, zij oefenen
een invloed ten goede uit op de geheele
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Lampongsche bevolking, en weten den naam hunner vestiging hoog te houden?
Zeker, een proef zou óók waarde gehad hebben wanneer men b.v. alleen
minderwaardigen, veroordeelden enz. naar de Lampongs had overgebracht, en er in
geslaagd was hen daar tot goede staatsburgers te hervormen. Zoo kan men meer
onderstellingen maken; maar nu men den emigranten zóó groote voordeelen beloofde,
kon verwijdering van slechte elementen bezwaarlijk mede op het programma staan.
Men vergete niet, dat de bijna 5000 personen, die de Javaansche kolonie in het begin
van 1911 vormden, reeds cc. zes tonnen gouds hadden gekost, d.i. f 120 per hoofd,
f 400 per gezin, en dat 's lands uitgaven nog steeds aanhouden, zonder, voorloopig
althans, voldoende door de inkomsten te worden opgewogen.
In één opzicht ongetwijfeld is de proef met kolonisatie van Javanen in de Lampongs
onder zeer gunstige omstandigheden genomen: de leiding is, bijna zes jaren lang, in
handen gebleven van één persoon, den assistent-resident J.S.A. van Dissel, wiens
belangstelling en toewijding - het blijkt ook uit de jaarlijksche verslagen - zeer te
prijzen zijn.
Naar aanleiding van die verslagen mogen enkele opmerkingen hier eene plaats
vinden.
Het is wel jammer, dat de steller niet, van den beginne af, voldoende oog heeft
gehad voor het nut eener geregelde bevolkingsstatistiek; alleen aan de hand daarvan,
met behoorlijke toelichting, zou men behoorlijk over het succes der kolonisatie
kunnen oordeelen. Wij vernemen wel, dat een zuigkalf stierf en drie oude koeien uit
nood geslacht werden; maar hoe het met de menschen ging, cijfers van geboorte en
sterfte, aankomst en vertrek, huwelijken enz., - dat wordt niet medegedeeld. Had
men niet, juist hier, goed kunnen zorgen voor een burgerlijken stand?
De oudste vestiging, de dessa Bagelen, had, in 1907, 168 gezinnen: 170 mannen,
165 vrouwen, 139 kinderen. Over 1908 en '09 ontbreken deze opgaven; in 1910
alleen
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die van het aantal gezinnen, maar toen waren er nog 144 mannen, 128 vrouwen en
184 kinderen. Vanwaar de belangrijke vermindering van het aantal volwassenen? In
hoever speelde de verwijdering van eenige slechte elementen in 1910 daarbij een
rol? Thans (1912) zijn er 165 gezinnen, 165 mannen, 150 vrouwen, 238 kinderen.
Volgens eene mededeeling in het verslag over 1910 zijn de kolonisten gedurende
de drie eerste jaren vrij van belasting en van heerendiensten; voor de evengenoemde
dessa was nu de periode van vrijstelling voorbij.
De belasting bracht in dat jaar f 1182 op, (in de twee volgende verslagen wordt
de opbrengst niet vermeld) terwijl het dessabestuur alleen f 1800 kost. En wat de
heerendiensten belangt, zij de vraag geoorloofd, wie tot dusver de diensten verrichten
welke voor de Javaansche nederzettingen noodig waren; toch niet de Lampongers,
die geen enkel voordeel uit die koloniën trokken?
Omtrent den rijstbouw zijn de verslagen vrij uitvoerig, zij het, voor den
buitenstaander althans, niet steeds even duidelijk. Het blijkt wel dat alle zorg is
aangewend om tot goede oogsten te geraken, maar ook, dat het optimisme daarbij
voortdurend een woordje meespreekt.
In het eerste verslag, over 1906, wordt gesproken van ‘een matigen oogst van
slechts 40 pikols padi’, waarmede de kolonisten voldoend voedsel zouden hebben.
Wij herinneren ons, dat men bij de ontworpen regelingen sprak van het surplus aan
rijst, dat aan de Lampongers verkocht zou worden.... Welnu, in 1909 werden van
596 bouws beplant terrein cc. 10.000 pikols geoogst, dus bijna 17 pikols per bouw,
en men noemde die uitkomst ‘zeer bevredigend’; in 1910, toen het beschot cc. 28
pikols was - 16.000 pikols van 575 bouws - gaf de oogst ‘wederom redenen tot groote
dankbaarheid’; in 1911 kreeg men 21.000 pikols van 711 bouws, dus nog geen 30
pikols per bouw. In het verslag lezen we dat het rijstgewas, wat opbrengst per eenheid
sawah aangaat, ‘niets te wenschen laat’. In het verslag van 1912 wordt wel een
oogstraming
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gegeven - van 35.000 pikols - maar het bebouwde oppervlak wordt niet meer vermeld.
Wat de verhouding tusschen kolonisten en Lampongers betreft, - in het verslag
van 1907 wordt gezegd dat zij niet te wenschen liet en er geen quaesties voorkwamen,
maar later wordt er geheel over gezwegen; alleen vernemen we, dat de nabijwonende
Lampongers en Bantammers profiteerden van de polykliniek, door een ziekenverpleger
gehouden.
Vermoedelijk heerscht er van weerszijden onverschilligheid, doordien de menschen
weinig met elkander in aanraking komen.
Boven gebruikte ik het woord optimisme. Niet in afkeurenden zin, want een eerste
voorwaarde om te slagen bestaat daarin, dat men gelooft, te zullen slagen. Intusschen,
- de leider der onderneming ziet iets, wat in de verre toekomst misschien mogelijk
is, soms wel reeds zeer nabij!
Met belangrijke voorschotten uit 's lands kas heeft de Javaansche bevolking der
kolonie zich eenig vee aangeschaft; in 1909 bezat zij in totaal 154 stuks, en toen
reeds werd voorspeld dat de veestapel ‘een bron van welvaart, zoo niet van rijkdom’
voor de kolonisten zou worden; over eenige jaren kan ‘Batavia haar slachtvee van
ons betrekken’, wat goedkooper zal zijn dan het van Madoera of midden-Java aan
te voeren. In 1912 was de veestapel aangegroeid tot 478 runderen, wat naar
verhouding tot het aantal van 5500 kolonisten nog weinig is. Op Madoera, waarmede
men wil concurreeren, vindt men ongeveer een half millioen runderen bij eene
bevolking van 1½ millioen zielen.
Zal eenmaal de tijd komen dat wij in de Lampongs ook van zulke cijfers kunnen
spreken? Voorloopig ziet het er nog niet naar uit.
In het verslag van Maart 1911 schrijft de heer Van Dissel: ‘Het bewijs is geleverd,
dat koloniseeren op groote schaal zeer goede practische resultaten zal opleveren’.
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Ook hier vind ik optimisme. Noemt men het ‘koloniseeren op groote schaal’, als er
gedurende vijf jaren, van eene bevolking van dertig millioen Javanen jaarlijks
gemiddeld duizend menschen op bijzonder gunstige voorwaarden kunnen worden
overgebracht naar eene andere, gezonde en vruchtbare landstreek?
Mag men het een ‘zeer goed practisch resultaat’ noemen, dat de Javaansche kolonie
nooit de rente zal opbrengen van het aan haar ten koste gelegd kapitaal, zoodat de
oudste nederzetting zelfs nog niet genoeg belasting opbrengt om haar eigen bestuur
te betalen, en alle verdere kosten voor 's lands rekening blijven?
In 1904, toen de plannen werden uitgewerkt, werd verklaard dat, wanneer men de
emigratie begon, ‘het spoedig mogelijk zou blijken, het euvel der overbevolking door
emigratie afdoende te bestrijden’. Het ‘practisch resultaat’ der emigratie is geweest
dat de overbevolking op Java, gesteld dat die bestond, geenszins verminderde en dat
de Lampongsche bevolking nu, met groote geldelijke opofferingen van 155.000 op
160.000 zielen is gebracht....
Hoeveel men er ook voor voelt, de uitgestrekte, vruchtbare landstreken in de
Buitenbezittingen, welke op handen wachten om rijke oogsten op te leveren, in
cultuur te brengen; moet men zich, de uitkomsten der Lampongsche onderneming
wegende, niet de vraag stellen of goud ook te duur kan worden gekocht?
En nu vergete men niet, dat de proef genomen is onder zeer gunstige
omstandigheden: de leider, die hart had voor zijn taak, liet niets onbeproefd om zijn
menschen tot welvaart te brengen; de regeering deed, niet alleen in financieel opzicht,
meer voor de kolonisten dan elders voor hare onderdanen; de Lampongs zijn slechts
door een zeestraat van Java gescheiden, en wie heimwee kreeg, of niet deugde, kon
zonder veel kosten terug naar zijn heimat.
Dat het niet wel aanging, de gewenschte volksverplaatsing op denzelfden kostbaren
voet voort te zetten, heeft de Regeering eindelijk ook ingezien; wellicht heeft zij ook
gedacht dat er nu al genoeg ‘vaste emigratiekernen’
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gevormd waren, waarheen de ‘spontane emigratiestroomen’ konden worden geleid.
In 1911 werd een ‘kolonisatiebank’ opgericht, die aan aanstaande kolonisten
voorschotten zou verleenen. Met gouvernements steun zal dan slechts zijn ‘af te
wikkelen wat eenmaal gesticht is’; en in andere bewoordingen wordt ons medegedeeld
dat de kolonisatiebank strenger zal zijn bij het aanwerven der Javanen, dan de Staat
is geweest.
Der Javanen alleen? Het Koloniaal Verslag van 1911 (kol. 130) zegt dat de taak
van de bank, hier credietbank genoemd, ook zal zijn: aan inboorlingen uit andere
deelen van den archipel, die zich in de Lampongs willen vestigen, daartoe de noodige
middelen te verschaffen; maar de jongste heerendienstregeling (Ind. Stbl. 1911 No.
426) stelt alleen van Java afkomstige inlanders, die zich metterwoon in de Lampongs
willen vestigen, gedurende het jaar hunner vestiging en de daarop volgende twee
jaren van heerendienst vrij.
Begrijp ik de nieuwe regeling goed, dan blijven de werfpremie, f 15, of f 22,50,
waarmede het aanstaande kolonistengezin zijne loopende schulden kan betalen,
benevens de kosten van overtocht, cc. f 21, voor 's lands rekening, en worden de
gelden, welke de bank noodig heeft, haar door 's lands kas geleend; wat de kolonist,
eenmaal in de Lampongs aangekomen, noodig heeft moet hij betalen, maar hij kan
daartoe voorschotten opnemen bij de bank, welke voorschotten hij later uit de
opbrengsten van zijn arbeid moet afdoen.
De emigratie naar de Lampongs is dan nòg niet goedkoop: er zullen ook een aantal
personen zijn die wegens ziekte, overlijden of andere oorzaken hun voorschot niet
aanzuiveren. Maar wanneer op de nieuwe voorwaarden de stroom der kolonisten
blijft aanhouden en dan het bestaan van Javaansche ‘staatjes’ in den Lampongschen
‘staat’ geen bezwaren medebrengt, zal men wellicht de kolonisatieproef gelukt kunnen
achten; voorloopig kan men dat niet zeggen, omdat de nieuwe bewoners te zeer
worden gelokt.
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Wellicht zal men dan de uitgegeven (tot heden cc. acht) tonnen gouds ten slotte goed
besteed kunnen noemen. De Lampongsche districten zijn bijna zoo groot als
Nederland, er is dus nog plaats genoeg.
Dat de te royale opzet der Lampongsche ‘kolonisatie’ niet noodig was om, bij goede
vooruitzichten, menschen van Java tot emigratie te bewegen, bewijst een andere
proef, in de laatste jaren genomen in het binnenland van Bengkoelen, in de buurt van
Kepahiang (afdeeling Lebong).
Aanvankelijk had de regeering, voor de vestiging van Javaansche nederzettingen
op de in de Lampongs gevolgde wijze, ook haar oog op die afdeeling geslagen; maar
er kwam niet van, toen de hoofden bezwaar maakten tegen de zelfstandigheid der
Javaansche dessa's, die dan buiten het margabestuur zouden komen te staan1). Bij de
latere vestiging van lieden uit West-Java, Soendaneezen, in eigen dessa's, is van die
zelfstandigheid dan ook geen sprake geweest.
Hoe de vestiging ontstond, is op onderhoudende wijze verhaald door den Indischen
bestuursambtenaar D.G. Hooyer, den 13en Febr. j.l. in het Indisch Genootschap.
Hoofdzakelijk aan die voordracht ontleen ik het volgende overzicht.
De heer Hooyer had met de hoofden de wenschelijkheid besproken van eene
belangrijke uitbreiding van de teelt van zoetwatervisch; het gevolg daarvan was dat,
voor rekening van de margakas, goudvisschen in de Preanger Regentschappen werden
aangekocht en eenige Soendaneezen overkwamen om den menschen de vischteelt,
en tegelijk ook de goede bewerking van rijstvelden te leeren.
De eerste zes gezinnen kwamen in 1907 aan. Zij vormden een ‘kern van emigratie’,
want het beviel hun goed in hunne nieuwe woonplaats: de stemming der hoofden
was gunstig; er was overvloed van braakliggende gronden, en door de aanwezigheid
van particuliere tabaksondernemingen was er ook gelegenheid tot bijverdiensten.
De plaatselijke autoriteiten waren, met een en ander

1) Eene marga is een complex van kampongs in adatverband; deze inlandsche bestuursvorm is
op Java onbekend.
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voor oogen, overtuigd dat een dergelijke volksverplaatsing in het algemeen belang
was, en vroegen dus Regeeringssteun voor verderen aanvoer van emigranten. Toen,
om mij onbekende redenen, deze aanvraag werd afgewezen, namen de hoofden de
zaak zelve verder ter hand, en in 1908 kwamen er, ten laste van de margakas, 122
Soendaneezen te Kepahiang aan.
Ook hier bleek, dat alle begin moeilijk is; er deden zich verschillende
omstandigheden voor waarop men niet had gerekend, maar desondanks kon worden
gezegd dat de proef goede resultaten opleverde. Zij had in 't geheel een uitgaaf
gevorderd van f 2735, of omstreeks f 100, - per gezin, maar deze gelden moesten
gaandeweg worden terugbetaald.
Nu bleek ook de Indische Regeering tot medewerking genegen. Zij nam de
verplichtingen over welke de margakas op zich had genomen en deed de werving
van nieuwe emigranten, op voorwaarde van restitutie der kosten, voortzetten.
Op 1 Januari 1912 waren er 572 personen, waaronder 115 gehuwde mannen en
117 gehuwde vrouwen. Voor oninbare schulden en eenige uitgaven welke men
billijkheidshalve niet ten laste der immigranten kan laten, komt cc. f 12000, - voor
's lands rekening, en het laat zich aanzien dat dit cijfer nog wel wat verhooging zal
ondergaan. Doch dit is duidelijk: aan deze wijze van emigratie is geen groot geldelijk
bezwaar verbonden.
De Soendaneezen, die de uitgeschoten gelden in termijnen van minstens f 25, per jaar en per gezin moeten terugbetalen, kunnen ruimschoots in hun
levensonderhoud voorzien en zijn tevreden. Voor hen was de verhuizing voordeelig,
maar meer nog was zij dat voor de Lebongsche bevolking, die op hun voorbeeld
meer sawahs aanlegt, de rijstvelden beter bewerkt, van een zich meer en meer
uitbreidende vischteelt voordeel trekt. Bovendien hebben de Soendaneezen hier,
aanvankelijk met goed gevolg, de theecultuur ingevoerd.
Dat de Indische Regeering dezen vorm van volksverplaatsing thans gunstig gezind
is, blijkt uit het feit dat in
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het laatst van 1910 machtiging werd gegeven, op dergelijken voet ook Javaansche
gezinnen over te brengen naar een terrein nabij Mocaro Aman, de hoofdplaats der
afdeeling Lebong.
Het komt mij voor, dat de dure proef, eerst in Zuid-Soekapoera en daarna in de
Lampongs, de onkostbare in Benkoelen duidelijke aanwijzingen geven omtrent de
verder te volgen gedragslijn; vooral wanneer men daarbij óók rekening houdt met
hetgeen de geheel vrijwillige emigratie leert.
Het is thans wel voldoende gebleken, dat alle regeeringsbemoeienis ten deze niet
kan dienen om eene gevreesde ‘overbevolking’ op Java tegen te gaan. Trouwens,
wij weten dat thans, nu Java weder eenige millioenen zielen meer telt dan vóór 10
en 20 jaar, maar het algemeen peil van welvaart ongetwijfeld steeg, van overbevolking
niet meer wordt gewaagd.
De ervaring heeft ook geleerd dat het niet noodig en niet gewenscht is, de
Javaansche nederzettingen zooveel mogelijk afgescheiden te houden van die der
bevolking des lands. Overal elders - in Banjoewanji, Palembang, het Maleische
schiereiland - gaan zij in die bevolking op, wat geen nadeelen, wèl voordeelen
oplevert.
In het algemeen blijken de menschen het gemakkelijkst tot verhuizing te besluiten,
wanneer zij weten te gaan naar een streek, waar zij niet-alleen gelegenheid zullen
vinden om den landbouw te beoefenen maar ook, afgescheiden daarvan, als daglooner
den kost te kunnen verdienen. De aanleg van den Staatsspoorweg in Zuid-Sumatra,
de gouvernements- of particuliere ondernemingen aldaar (ik denk b.v. aan
boschexploitatie en rubberaanplantingen) zullen betere lokmiddelen zijn dan de
belofte van een jaar vrij levensonderhoud of tijdelijke vrijstelling van belasting in
geld of in arbeid.
Voor zoover de ervaring thans eene meening rechtvaardigt, zal de slotsom deze
moeten zijn: wanneer de Regeering de volksverplaatsingen naar de Buitenbezittingen
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wil bevorderen, moet zij niet, om het zoo uit te drukken, emigranten koopen, maar
zich bepalen tot leiden, steunen, helpen, tegemoetkomen, regelen; moet zij de
emigranten met welwillendheid behandelen, maar hen niet bederven.
Naar aanleiding van het jubilé, den 3den Augustus j.l. door den heer D.W. Stork
gevierd, werden in De Fakkel deze woorden geuit: ‘Niet de ziellooze
Staatswerkzaamheid, niet een ambtenaarsbemoeiing die zich in de plaats stelt der
immers rechtstreeks bij de zaak betrokkenen, maar het levend en levenwekkend werk
der menschen zelf, die zelf in de eerste plaats voor hun lotsverbetering werken
moeten,’ ziedaar de richting waarin sociale voorzieningen moeten worden getroffen;
alleen langs dien weg kan vermeerdering van ware volkskracht verkregen worden...
Mij dunkt, dat op die wijze ook bij de emigratie van Javanen naar de
buitenbezittingen dient te worden gehandeld; anders geeft men veel geld uit, ter
bereiking van een twijfelachtig voordeel.
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Blinde-man
Door Gustaaf van Eycken.
Hij kwam uit het volkslogement, dat onder elken eigenaar ‘De Drie Hoefijzers’ heet,
uit het hartje der oude stad, waar veel stegen tot één bijnaam voeren en waarnaar hij
‘de blinde-uit-den-Kamp’ werd genoemd.
Vandaag voor het eerst wilde hij de buitenwijk van de nieuwe stad in. Om den
langeren tocht in denzelfden tijd-van-allen-dag af te leggen, liep zijn dochter vlugger
dan anders en moest hij om in haar arm te blijven, al maar dravende mee, verder de
stad uit, over de spoorbaan, totdat ze het stadsgewoel achter zich hadden gelaten.
‘We zijn er nog lang niet’ snauwde het meisje telkens als hij vroeg even te wachten,
toen ze den buitensingel op, langs een buurtje van schuurlage huisjes, waarboven
een windvrije molen, heensjouwden; en achter haar hoofd twistend om
schaduwplekken, die zij de moeite niet waard vond, marcheerde hij door, voorbij
het kerkhof met zijn slagordelijke populieren; langs een weiland, dat stadwaarts
bunderde, den hoek om van een boerderij die onder de uitbreiding der gemeente, tot
melktuin vervallen was. Na een heuvelend zandterrein bereikten ze eindelijk de eerste
nieuwe straat, een kanaalrechte, maar zonder verkeer en waar de huurders achter hun
voorkamers wonen, die aan commensalen zijn afgestaan.
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Dadelijk was de blinde alleen, tastte haperend voor zich uit en raakte de lantaarn,
die zijn dochter nog in haast had genoemd.
Gewoon bij elke aanraking rechtuit te staren richtte hij zijn hoofd in de hoogte en
volgde zijn hand, die op den behulpzamen paal, klimmende vorderde. Zoodra hij een
manshoogte bereikt had, liet hij los, keerde zich vastgewaarschuwd-aan-de-steenen,
heel voorzichtig om, en werkte als aan den rand van een afgrond, zijn rug vast,
tusschen de ijzeren oneffenheden van zijn opstaande leuning. Hij stond veilig en
recht. Een mosgroene jas, waarop stukken in de donkerder kleur van den fluweelen
kraag, aangebracht waren, hing losgeknoopt over een grijs boezeroen, dat een vest
uitspaarde en met langere ondermouwen de polsen manchetswijze bedekte; zijn broek
aan zichtbare bretels te hoog opgehaald, stak met een lichte ros-achtig Havanatint
tegen het zwart van de kousen af, als bloot naast gekleed en van de afgedragen
pantoffels paste hem enkel nog het laken. Met een schuifelende beweging van zijn
beenen, zocht hij een vrije plek voor zijn voeten en spuwde toen hij het einde van
het trottoir had gevoeld, naar het midden der straat.
't Zomerde. De hemel stond rijp in den gloed: het blauwe omhulsel der lucht bootste
overal het zeêrende na van de zon, die in het driftige uitspansel een oranjevlek
brandde; geen wolkje, dat schaduw in had, waagde er zich bij; geen vogel durfde
omhoog; een enkele die onzichtbaar bleef, geruchtte soms heel even buiten de takken;
geen arbeider werkte bij de zandschuiten, die grafdiep in de vaart lagen; alleen een
klein karretje stofte over den heeten rijweg en ook in de straat, waarheen het meisje
haar vader gebracht had, bleef iedereen achter de neergelaten gordijnen en lancasters,
die de hitte op den buitenmuur hielden. Maar de blinde-man schuilde; hooge
perceelen-in-aanbouw wierpen de voor-eén-man-genoegzame schaduw van een
dakraam voor de lantaarn en daartegen stond hij tot boven zijn hoofd buiten het licht.
Eerst nu hij zich bewegen kon zooals hij verlangde,
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gevoelde hij pas hoe doodmoei hij over zijn geheele lichaam geworden was. Staande
rustte hij uit, herademde langzaam en hield aan een pluk van zijn baard de beide
handen stil. Toen hij zoo een poosje herleefd had, zocht hij, als een die lectuur zoekt,
in de voering van zijn jas; toch scheen hij, wat hij wilde hebben, niet te kunnen
treffen, - tot hij op eens, ter hoogte van den binnenzak, een paar rafelsche gaten
verder uitscheurde, met geweld diepte, vatte, en met eén ruk een clarinette omhoog
vierde.
't Was een gehéél van boenglad ebbenhout, vol knoppen, en draden van zilver,
over de geheele lengte stok-smal, alleen aan het klank-einde kelk-open gerond.
Zonder naar een houten plek, die voor handvat geschikt was te zoeken, sloeg de
blinde zijn grove vingers om het bloem-teêre metaal, greep, alsof hij zien kon naar
het mondstukje, schroefde het af, spuwde om het schoon te krijgen, droog er doorheen,
en liet het tusschen zijn kastanjevuile tanden, waar het helder bewaard bleef, - stak
daarna zijn vinger in de muzikale schacht en maakte zelf een druppel; - keerde zijn
instrument onderste boven; - sloeg met een paar klappen het losse vuil uit een rooden
zakdoek, dien hij, zoodra zijn pijp voor genoeg muziek uitgelekt was, over den
ebbenhouten romp wierp, veegde den natten hals van buiten en van binnen af en
draaide het mondstukje weer op.
Niemand in de straat had hem gadegeslagen; de paar vrouwen, die er al vóór hem
gestaan hadden, zochten den groentenkar, waarvan de koopman nu en dan een
schreeuw wisselde met de onzichtbaren, die hij alleen achter de gordijnen te weten
scheen.
Het meisje van den muzikant verdiepte zich, zonder ook maar een oogenblik naar
haar oude vader om te zien, in de geleerdheid van een boekwinkel, en heel in de verte
stond voor stoelen en tafeltjes, die met een paar groengekuipte planten het terras van
een café tuinderig versierden, een paard voor een leegen bok van een bierkar te
slapen.
Maar de blinde artist voelde zich in de stilte-om-zich-heen niet misplaatst; haastig
werkte hij door, alsof hij in
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een groote zaal het geduld van een talrijk publiek moest ontzien. Gauw nog, de laatste
maatregel van elken solist, over de clarinette die hij tusschen de even-hurkende
knieën hield, gebogen, raakte hij op den tast van het metaal, de kleppen eén voor eén
aan, drukte soms een paar tegelijk en veegde de ongedekselde toongaten uit; daarop,
zijwaarts gewend, riep hij zijn dochter, die telkens iets nieuws in de prentbriefkaarten
bekeek, en deed, toen hij haar stem hoorde, met zijn rechterhand een voorspelletje
in de lucht; neuriede wat voor; keerde zich naar het front van de straat; bracht zijn
stofvrije en overal gestemde instrument, waarover hij zijn vingers verdeelde, aan
zijn lippen; veranderde zijn ziekelijk uiterlijk, onder veel pijnlijke trekken
onophoudelijk en bereidde in zijn rusteloozen mond het geluid, dat in zijn houten
orgaan, muziek worden moest.
Een fijn-beschaafde stem als van snaren schreide uit de clarinette, blijvende in het
toonhooge hulpgeroep van een vrouw en deed wijl het kwam van een man, nog
pijnlijker aan; een enkelen keer, als de muziek minderde, werd iets gehoord van den
zang van het meisje.
Plotseling dreigde lijfsgevaar door het schichtig worden van het wakkergeschrikte
paard voor den bierkar en meteen deed een nabijgekomen hond met
allerdolst-overdreven gejank den muzikant bespottelijk na; dadelijk holde een koetsier
het café uit, rukte den kop van het paard naar zijn hoofd, en wilde met het hout van
zijn zweep naar het andere dier slaan, dat kromgesmeekt en aarzelend...eerst voor
een worp uit de leege hand van den groenteman, voor goed op de vlucht ging.
En weer treurde de alleenspraak der muziek, die onder de stoornis gebleven was,
luidjammerend als iemand die geen gehoor vindt - dan weer kwijnend en sleepend,
als orgeltonen die van sterven leven - soms toonrijker als een die spreekt tusschen
momenten van pijn; - en al-maar-door-áánhoudend in den geduldigen smeektrant
van een arme die bedelt.
Op het feestgeschal der droeve muziek kwam in de straat, bijna overal tegelijk
verandering en leven. Jalouzieën
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werden met een geluid van stukgruizelende scherven opgetrokken, ramen ritselden
en blootshoofdsche gezichten vensterden aan weerskanten in de open lucht; bijna
allen meisjes, grooten tusschen kleinen, gelijk meegezusterd; soms boven elkander
om maar buitenshuis te wezen; allen met een klein plaatsje tevreden; een enkele had
het naaiwerk nog in de hand; en over-en-weer groetten ze, riepen ze, lachten en
gesticuleerden ze als om strijd elk naar haar eigen trottoir, alsof dáár, en voor geen
ander raam aanstonds de blinde zou spelen. Van de hitte had niemand eenigen last
meer; allen trotseerden de zon om de muziek te genieten. Achter hun kinderen waren
de altijd-waak-zame moeders gekomen, die òf achter de ramen nieuwsgierig bleven,
òf op balconnetjes troonden, waar ze voor mogelijke stofpluisjes, met beide handen
hun ruime huisjaponnen aan één sleep van voren ophielden en princesselijk naar
gelijkvloersche bovenverdiepingen neigden. Allen, die anders in veranda's of achter
vitrages leefden, zagen vandaag hun buren voor het eerst, maar toch knikten ze en
wuifden terug. De muziek van den blindeman bracht overal in de straat
kameraadschap, die als een nieuwtje aangroeide, alleen een oude heer onderhield
stil in zijn ééntje de rookwolkjes aan de twee einden van zijn Goudsche. Ook beneden
kwam gezelschap en verpoozing; juffertjes rinkelden hun winkeldeur open, liepen
naar elkander en maakten een groepje luidruchtigen; een paar die costuumlinnen in
den kazuifelden snit van een grooten boezelaar droegen, trippelden naar 't overzij,
waar ze, dadelijk gearmd, gichelden om de affreuse lokstemmen van het werkvolk,
dat met tinnen kruiken en brood in blauwe vrouwenzakjes uitgeloopen was.
En vooraan, bij 't begin van de straat, naast de eerste lantaarn bleef de blinde,
zonder een paar huizen verder te gaan, spelende voor zijn talrijk gehoor. Zijn dochter
stond naast hem, armelijk bedeeld met een roodgeruite blouse, waarvan de sluitingen
waren ingescheurd en een zwarte rok, die voor haar lengte te kort was, los vielen
kousen en schoenen, alleen een halfgevlochte haarbos, die ze
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zonder hoed droeg, voltooide haar donkere oogen-rijke gezicht met een zwarte pracht
van slordige haren.
Ze hanteerde op de plaats van een muziekblad, een geldbakje en zong uit het hoofd,
maar meestal onverstaanbaar; ook scheen ze zich geen moeite te geven, gehoord te
kunnen worden en toonde, voortdurend naar de groentenkar gewend, alleen
belangstelling voor de belangstelling der vrouwen. Om beter naar haar te kunnen
luisteren, bleven dezen stil voor de muziek. ‘Houdt toch je mond, kerel’, schreeuwde
één van hen, op het punt te betalen, ‘zonde van de muziek,’ de koopman lachte terug,
legde een groen maaltje, dat hij versch uitgehaald had, weer neer en telde geld dat
hij toch van de juffrouw ontvangen had, op zijn andere hand na.
Weer dreigde een stoornis, naderend rumoerde het onraad uit een poort, die naar
een achterbuurt leidde; een troepje kinderen, die vluchtend bijelkander bleven, rende
schreeuwend op metaalharde klompjes naar de lantaarn; de clarinette er dwars tegen
in; maar toen de kinderen elkander met luide stemmen voortjoegen, brak de
blindeman, zich eindelijk machteloos voelend, de muziek af - 't was voor de eerste
maal - en schold zacht op de kinderen - die tegen den blinde-man lachende terug
joelden; de muzikant speelde weer voor de groote menschen door; de kinderen bleven
met elkander stil-ruziënd over het binnenste gaatje waaruit, naar hun meening, de
muziek komen moest. ‘Je doet maar zoó - kijk, jongens!’ riep er een die in de pijpholte
geloerd had en nu op zijn beurt de adem tusschen zijn handen blies en met zijn vingers
betoetste; ‘m'n broer het er ook een’ verduidelijkte een ander. ‘Komp je moeder an’,
zei 'n meisje; allen keken om. Uit hetzelfde poortgangetje waren vrouwen met hoog
opgekleerde rokken en mouwen hun kroost nagekomen; zoodra ze hun kinderen
gezien hadden, bleven ze bij den ingang der straat, vanwaar ze het gezicht op den
blinde hadden en ook nog op twee meiden, die zonder een danswijsje in te hebben
met veel ernst in de poort draaiende bleven. Een van de wijven, een waggelende, die
van allen
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nog het verste doorliep, hurkte in de straat op den zit van den trottoirband, kruiste
de armen over den kuil van haar schoot en hijgde praterig tegen den groenteman, die
een aardigheid terugzei, waarvan het dikke wijf pleizierende schrok en de anderen
waarschuwde, die nu allen met stoeivaardige armen den man uitdaagden. Alleen de
nettere juffrouwen, die om de kar stonden, keerden zich af, ruilden dadelijk hun klare
centen voor koolsche en appelsche vruchten, en zochten hun deur op.
Maar de blinde, door niets meer te verstoren, hield zijn oogenleege hoofd strak
gericht naar het einde der clarinette, alsof daar voor hem een lessenaar stond; toch
gaf hij geheugenwerk, lang geledene smart - doch met een geestdrift als van een
improvisatie, met geheel zijn zigeunersche lijf, maakte hij de declamatie-gebaren
van zijn gebondene handen, nu eens vooroverbukkende, schijnbaar tegen niemand,
uit grondewaartschen klankbeker zijn leed uitklagend tegen de steenen alleen, dan
weer, door eene nieuwen vloed van muziek uit zijn mijmering opgewekt zich in volle
lengte teruggevend aan het publiek, of onder de hemelwaarts gepijlde clarinette met
ingenekten hals blijvend, als iemand die teugen neemt.
Dagelijksche ziener van het somberste der duisternissen, scheen hij zich te beijveren
om het smartelijke dat hij alleen te veropenbaren had tot een vermaak voor anderen
te veraangenamen. Meer dan zijn dochter, die blijkbaar zelve niet hoorde wat ze
zong, toonde hij zich begaan met de zondares uit het lied, dat ze beiden voordroegen;
hij pleitte, hij richtte vol enthousiasme zijn muzikale hulpe naar alle kanten der straat,
alsof hij iedereen afzonderlijk wilde aanspreken, wilde overtuigen, wilde vermurven;
vooral toen zijn dochter, om te bedelen hem verlaten had, ondersteunde hij haar uit
de verte met al de inspanning van zijn hartstochtelijk-klavierende vingers, die nimmer
faalden, met al het geluid van zijn hitsende hoofd.
En iedereen gaf; overal werd het meisje gewenkt; met vangerige oogen volgde zij
de hooguitgeworpen geldstukken, die ze meestal miste, of als zij miste, ketste het
koperen
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geldbakje haar aalmoes over den grond. Het publiek, dat reeds de huizen, waar het
meisje nog te vragen had, telde, nam overal, voor de laatste oogenblikken een nog
luisterender houding aan; nergens hinderde meer een geroep van de vensters; die op
de balconnetjes waren, stonden als voor een foto-opname onbewegelijk recht; de
oude heer hield zonder te rooken, met beide handen z'n pijp naar omlaag; een fietsende
slagersknecht, die laat kwam, sprong dadelijk af; de kinderen, ook de jongens, stonden
als vol leergraagte stil; de juffertjes zwegen; het werkvolk had opgehouden met
plagen, toen de blindeman, op een waarschuwing van zijn dochter, eensklaps op het
hoogste der muziek, het lied afbrak; de clarinette in de voering van zijn jas bevestigde,
naar zijn hoofd greep; de geheele straat groette met één saluut van zijn pet, en, zonder
muziek weer hulpbehoevend geworden, zijn haperende hand uitstak; dadelijk
omringden de kinderen hun plotseling-allemans-blinde, die met zijn cadaverlange
lijf, boven allen uitschouderend de straat introk.
De witkiel zadelde weer achter zijn vleeschmand en rende als een heraut vóor den
stoet, 't eerst van allen de straat uit; van het publiek wachtten de meesten tot de
optocht met-den-blinde voorbij was; en lieten dan ramen, jalouzieën en gordijnen
weer neer; even ratelde de bierkar boven alles uit; de wijven verdwenen met den
groenteman in de opwaartsche diepte der poort; een paar jongentjes bleven achter
om te zoeken naar misgeworpen centen, en heel in de verte, op het kruispunt van een
nieuwe straat, vervolgde de blinde artist uit het Kamp, de rest van zijn eindeloos
leedklagend lied!
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Keats
Door J. de Gruyter.
I.
The soul of Adonais, like a star
Beacons from the abode where The Eternal are.

Keats was vijf en twintig jaren oud, toen hij begraven werd op datzelfde Protestantsche
kerkhof in Rome, het bekoorlijke groene plekje tusschen de cypressen, aan den voet
der piramide van Cajus Cestius:
‘Where, like an infant's smile, over the dead
A light of laughing flowers along the grass is spread’,

waar, nog geen anderhalf jaar later, de asch en het hart bijgezet zouden worden van
den dichter, die hem inmiddels een zoo schoon en duurzaam monument gesticht had.
Een plekje, dat sedert een der heilige plaatsen, een Lourdes, een Mecca, voor den
schoonheidsminnaar geworden is.
Zou er waarheid gebleken zijn in de woorden, die Shelley tot Leigh Hunt richtte,
toen hij dezen schreef over de uitnoodiging tot den zieken Keats gezonden om te
Pisa bij hem te komen inwonen: ‘ik ben overtuigd, voor 'n deel, dat ik een mededinger
zal moeten oppassen, die mij
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ver overtreffen zal, en dit is een motief te meer en zal het genot voor mij verhoogen.’
Hoe volkomen wij gelooven in het gemeende dezer woorden van den mensch, voor
wien eerlijkheid en oprechtheid als de adem zijns levens waren, hij, die ook tegenover
Byron te zeer geneigd bleek het werk van anderen te verheffen ten koste van het
zijne, heeft hij, mogen wij vragen, zijn eigen arbeid niet te laag geschat in vergelijking
met dien van den bewonderden jongere.
Misschien, misschien ook niet. Want al is de arbeid van Keats betrekkelijk gering,
die gesteld kan worden naast de vele schitterende levensopenbaringen van dat ‘hart
der harten’, Shelley, men bedenke, dat de jaren, die deze langer geleefd heeft juist
die waren waarin Prometheus Unbound, The Cenci, Epipsychidion, Adonais geboren
werden, de jaren van zijn grootste en schoonste productiviteit. Om te mogen
vergelijken zou men deze van Shelley's oeuvre moeten aftrekken en dan....
Wie zal dit raadsel oplossen, wie zal het verlies berekenen, dat Engeland in een
Keats, dat Holland in een Perk verloren heeft?
Eén feit moge hier voor Shelley's opvatting pleiten, de groote zelfkennis van Keats
ten opzichte van zijn eigen werk. Wie zijn brieven gelezen heeft, weet hoe gering
hij den reeds binnengehaalden oogst achtte. En welk een vooruitgang reeds in zoo
weinig jaren, van den bundel ‘Poems’, zijn eerste gedichten, die aan Endymion
voorafging, tot aan de Odes en Hyperion!
Helaas, hij voelde zich pas aan het begin van den weg, die langs de tuinen voert,
waarin de onverwelkbare vruchten groeien. Schrijft hij niet aan zijn vriend Haydon,
toen geöordeeld werd dat de eenige hoop op herstel voor zijne ziekte bestond in eene
reis naar Italië: ik vrees, merkt hij op met een droevigen humor in de uitdrukking,
‘that I shall pop off’ op het oogenblik, dat mijn geest zich in staat voelt alleen te
loopen. Pijnlijke en pathetische woorden, bescheiden in hun terugblik op wat hij
reeds verricht heeft, vol verwachtingen van wat hij meende nog te kunnen doen.
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John Keats werd den 31sten October 1795 in Finsbury, Londen, geboren.
1795. Een van die jaartallen uit een bewogen tijd, die ons onwillekeurig den blik
naar Frankrijk doen wenden - de Revolutie, verloopen in Anarchie, vindt haren
meester in Napoleon.
En Engeland? ook hier de revolutie, maar hoofdzakelijk zich uitend op industrieel
en dichterlijk gebied, eene revolutie, die aan het Eilandenrijk de beste machines en
de schoonste pöezie zou brengen, die het zou doen groeien in schatten, schatten van
den meest verscheiden aard, schatten, die blinken in de oogen der menigte en andere,
zoo ontastbaar, dat soms eerst aan een verre nakomelingschap er de oogen voor
opengaan.
Als schepper van deze laatste, van slechts met het geestesoog waar te nemen
schoonheidsbloemen, zou het kind, welks geboorte in deze roerige, sterk-bewogen
tijden viel, en dat op zijn gebied een opstandige, een kind der revolutie zou blijken,
zich eens een groeienden roem verwerven.
Maar welk onverbreeklijk verband er ook moge bestaan tusschen een dichter en
den tijd, die hem zag geboren worden, op Keats' levensloop zal waarschijnlijk van
nog meer invloed geweest zijn, dat hij als zeven-maands kind ter wereld kwam. Of
is het te gewaagd, hieraan, althans voor een deel, het geringe weerstandsvermogen
van zijn gestel, den ziekelijken toestand van zijn laatste jaren en zijn ontijdig
verscheiden toe te schrijven?
Weinig verklaring voor den aard van zijn talent vinden wij in het milieu, waaruit
hij voortkwam en waarin hij opgroeide. Want deze dichter, dien wij bewonderen om
zijn uiterst gevoelig zinnenleven en exclusieven schoonheidsdrang, die in het verfijnde
van zijn wezen iets van een zeldzame orchidee heeft, was de zoon van een stalknecht,
die eerst door het huwelijk met de dochter van zijn baas, den stalhouder Jennings,
tot zoodanigen welstand gekomen was, dat hij zijn kinderen, waarvan John de oudste
was, een voor die dagen uitnemende opvoeding kon geven.
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Zoo zien wij ook in dit leven, hoe het talent - zelfs het meest bizondere en kostbare
- uit alle standen van de samenleving in wondere bekoring en exquize pracht kan
opbloeien en wanneer wij vele tijdgenooten van Keats, een Byron, een Shelley, een
Landor uit de aristocratie tot hun hooge plaats in het geestelijk leven der menschheid
zien opstijgen, dan is dit wel daaraan te wijten, dat in dergelijke kringen - en vooral
in die reeds zoover achter ons liggende periode - de geniale aanleg een zooveel
grooter kans had tot ontwikkeling en rijpheid te komen.
Dit mogen wij wel voor zeker houden, al ontbreken ons de gegevens om het aan
te toonen, dat het ouderenpaar, dat aan zulk een zoon het leven schonk, niet zonder
ongemeene qualiteiten moet geweest zijn. Maar van hun leven, arm aan evenementen,
krijgen we bij Keats' biografen niet veel te zien. De vader, die toen zijn oudste zoon
pas acht jaar was, door een val van zijn paard het leven verloor, wordt ons
afgeschilderd als een man van groote energie en een opmerkelijk gezond verstand;
de moeder, die aan haar kinderen ontnomen werd, toen onze Keats den twaalfjarigen
leeftijd bereikt had, was een knappe, impulsieve, talentvolle vrouw, veel houdend
van pretjes en uitgaan, maar nog meer verzot op haren mooien eerstgeborene, dien
zij niet weinig verwende.
Op twaalfjarigen leeftijd wees geworden, werden zijn zaken en die van zijn beide
jongere broeders George en Thomas en van zijn zusje Fanny verder behandeld door
een voogd, wiens uitsluitend practisch, weinig-begrijpend karakter en dat van de
hem toevertrouwde kinderen verre uiteenliep, zoodat al spoedig zekere verwijdering
ontstond, die zich met de jaren accentueerde. John Keats bleef tot zijn vijftiende jaar
op de school van den heer Cowden Clarke, wiens zoon Charles Cowden Clarke,
eenige jaren ouder, weldra een zijner beste vrienden zou worden en veel bijdragen
tot zijn ontwikkeling.
Johnny Keats, met een zeer prikkelbaar temperament, stond bekend als een
vechtersbaas - spoedig te verzoenen echter, vol geest en edelmoedigheid, ontstuimig,
zoowel in
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zijn tranen als in zijn lachen. Onder zijn levendig en bewegelijk uiterlijk verschool
zich een pijnlijke gevoeligheid, die soms een stemming van wantrouwen en
zelf-martelende melancholie in hem wekte, die hij angstvallig verborg voor anderen,
behalve voor zijn broeders, waarmee steeds een innige en vertrouwelijke genegenheid
hem bleef verbinden.
De genoemde Charles Cowden Clarke liet zich later over Keats in zijn schooljaren
volgender wijze uit:
‘Hij was de lieveling van de school. Niet het minst om zijn buitengewoon
strijdzuchtigen geest, die, eens gewekt, aanleiding gaf tot de meest vermakelijke
vertooningen. Ik herinner me hoe bij zekere gelegenheid, toen een ondermeester, om
de een of andere baldadigheid zijn broeder Tom een paar klappen om de ooren
gegeven had, John toevloog en den ondermeester, die hem wel in zijn zak had kunnen
steken, met de vuist sloeg. Zijn hartstocht was somtijds niet te temmen en zijn broeder
George, die, ofschoon jonger, veel grooter en sterker was, placht hem met geweld
soms de handen vast te houden, lachend als John in een van zijn buien was en
probeerde hem te slaan. Het was nooit iets meer dan een stroovuur, want hij had een
diepgaande genegenheid voor zijn broeders en toonde dit in de moeilijkste
omstandigheden. Hij was niet alleen bij allen in de gunst als een geliefd kampvechter
om zijn “terrier” moed; maar zijn edelmoedigheid, de volkomen afwezigheid van
eenig minderwaardig motief, zijn verzoenlijkheid, zijn onbaatzuchtigheid wekten
zulk een algemeen gevoel van liefde voor hem, dat ik noch van zijn meesters, noch
van zijn medescholieren ooit een woord van misprijzen over hem hoorde.’
Hij behoorde niet tot de meest opmerkelijke leerlingen, maar toonde in één opzicht
al spoedig de neiging van zijn geest: hij won alle prijzen voor Engelsche literatuur
en kon zich soms uren verdiepen in boeken over Grieksche mythologie.
Door zijn voogd op zijn vijftiende jaar in de leer gedaan bij een chirurgijn te
Edmonton nabij Londen, min of meer tegen zijn zin naar het schijnt, was hij vier
jaren hier werkzaam, waarna hij in 1814 naar Londen terugkeerde
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om de lessen aan het St.-Thomas Hospitaal te volgen.
Ofschoon zijn medische studies niet verwaarloozend - Keats heeft altijd blijk
gegeven van een groot verantwoordelijkheidsgevoel - was allengs de literatuur een
grooter deel van zijn denken en aspiraties in beslag gaan nemen.
Het is vooral Charles Cowden Clarke geweest, die in deze dagen, waarin de jonge
geest al zoekend en tastend het leven in zich opneemt en allengs tot het bewustzijn
van eigen kracht en aanleg komt, zijn liefde gewekt heeft voor de groote Engelsche
schrijvers. Door dezen leerde hij o.a. Spenser kennen, wiens Fairie Queen hem
inspireerde tot eigen pogingen. Hij was achttien jaar geworden voor het zoover kwam,
maar ontwikkelde dadelijk een groote mate van talent. Weinig zal het voorkomen,
dat het eerste vers van een dichter zoo blijvend leesbaar is en zulke voortreffelijke
qualiteiten vertoont als het melodieuze ‘Imitation of Spenser.’ Zoo den geest van
een groot voorganger in zich op te nemen, wijst het niet op een buitengewone
ontvankelijkheid voor het schoone! Het was ook na een nacht, samen doorgebracht
met dezen vriend in de lezing van Chapman's vertaling van Homerus, dat Keats,
terwijl Cowden Clarke zich naar bed begeven had, onder den indruk van het gelezene,
het grootsche Sonnet componeerde:
‘On first looking into Chapman's Homer’

Men vergeet niet spoedig den prachtigen aanvangsregel:
‘Much have I travell'd in the realms of gold’

en de wijdblikkende vergelijkingen van het sextet, waarin hij zijne gevoelens bij het
leeren kennen van Homerus vergelijkt met die van den ontdekker van een nieuw
hemellichaam, of van Cortez, als hij, ‘met arendsoogen, zwijgend op een piek in
Dariën’ voor de eerste maal den Stillen Oceaan aanschouwt.
Het sonnet werd gepubliceerd in den Examiner van Leigh Hunt, welk weekblad
reeds als knaap door Keats gelezen werd en waaraan hij zeker voor een deel zijn
democratische overtuigingen dankte. Leigh Hunt, de radicale politicus, was kort te
voren uit een tweejarige gevangen-
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schap ontslagen, waarin een scherpe aanval op den Prins Regent, den lateren George
IV, hem gebracht had.
Reeds vóór dat hij hem persoonlijk kende had Keats van zijne bewondering voor
dezen voorvechter tegen het ultra-conservatieve régime Castlereagh doen blijken
door het Sonnet:
‘Written on the day that Mr. Leigh Hunt left prison’

en men kan zich voorstellen hoezeer hij zich gevleid voelde persoonlijk kennis te
maken met dezen strijder voor het liberalisme in zoo moeilijke dagen, auteur tevens
van vele door hem bewonderde verzen en prozastukken. Weldra zouden zij zeer
intiem worden en van Leigh Hunt, wiens geestige essays ook thans nog de
kennismaking loonen, en van wiens opgeruimde, hoopvolle persoonlijkheid,
schitterend causeur als hij was, een ongemeene aantrekkingskracht op zijn
tijdgenooten uitging, heeft Keats ongetwijfeld veel geleerd. Wat vluchtig van aanleg,
als mensch en als schrijver, en minder vatbaar voor het tragische en verhevene, was
hij in het algemeen door zijn enorme belezenheid, zijn ruime opvattingen en helder
inzicht, zijn groote liefde voor het Schoone vooral, een uitstekend gids. Cowden
Clarke, die tegenwoordig was toen zij eens in vriendschappelijken wedstrijd een
Sonnet met het onderwerp ‘The Grasshopper and the Cricket’ schreven, geeft ons
een aardig kijkje op den omgang der beide mannen, getuigend van de hartelijke,
ongedwongen wijze, waarop Hunt den jongeren dichter in zijn werk waardeerde en
aanmoedigde. Nog herinner ik mij, zegt hij, het oprecht genoegen, waarvan Hunt
blijk gaf bij het lezen van den eersten regel:
‘The poetry of earth is never dead’

‘Wat een gelukkige opening’ riep hij uit; en toen hij aan de tiende en elfde regels
kwam:
‘On a lone winter morning, when the frost
Hath wrought a silence’

‘O, dat is volmaakt! Bravo Keats.’ Waarop hij in een uitweiding over de doodschheid
der Natuur verviel gedurende het seizoen van stilstand en verstijving.
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Door Hunt geraakte Keats in kennis met verscheidene van de fijnste geesten dier
dagen. Daar was in de eerste plaats Haydon, de schilder, die door zijn geweldige
energie en hoog-opvlammend enthousiasme, door zijn handigheid met de pen en
groote welbespraaktheid - wat bombastisch somtijds - door zijn onbeperkt
zelfvertrouwen - zoo diep als hij altijd in de schuld zat, zoo zeker was hij van
eindelijken roem en triomf - vooral voor jongeren onweerstaanbaar was. Keats werd
spoedig een zijner vereerders en vrienden, en wijdde hem verscheiden sonnetten. Er
zijn drie dingen, zegt hij in een zijner brieven, waarin de nu levenden zich verheugen
mogen: ‘The Excursion (van Wordsworth), Haydon's Pictures, and Hazlitt's depth
of Taste’.
Haydon had kort te voren zijn ‘Judgment of Solomon’ tentoongesteld, dat een
roep door het land had doen gaan, en was thans bezig met ‘Christ's Entry into
Jerusalem’. Enorme, een geheelen wand beslaande doeken, waaraan hij jaren werkte.
Reeds de titels doen de aspiraties van den man kennen, een wonderlijk, zeldzaam
gëexalteerd man. Schrijft hij niet eens: ‘Nooit had ik zulke onweerstaanbare en
niet-aflatende aansporingen van toekomstige grootheid. Ik heb mij gevoeld als een
mensch met luchtballons onder zijn oksels en ether in zijn ziel. Lichtende stralen van
energie volgden en bewogen mij, terwijl ik schilderde, liep of dacht... Zij vielen over
mij en schoten door mij heen en schudden mij, tot ik mijn hart ophief en God dankte.’
Door Haydon, aan wiens invloed Engeland het bezit der beroemde ‘Elgin Marbles’
dankt, raakte Keats meer vertrouwd met schilder- en beeldhouwkunst, en zoo heeft
Haydon zijn deel in de Ode to a Grecian Urn, en andere schoone verzen van den
dichter.
Maar hoe geniaal van aanleg, de schoone intenties van dezen schilder brachten
het niet tot een schoone werkelijkheid, en op zestigjarigen leeftijd eindigde hij een
leven van steeds donkerder dreiging en toenemende misère met de hand aan zichzelven
te slaan.
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In de dagen van Keats echter was hij nog de alomgevierde, vol van grootsche plannen,
bevriend met de beste zijner tijdgenooten.
Het was op een diner bij Haydon, dat Keats voor het eerst kennis maakte met
Wordsworth, dien hij, vooral in die dagen, in groote vereering hield. Haydon heeft
dit ‘onsterfelijk diner’ zooals hij het noemt, uitvoerig beschreven in zijn
Autobiographie. Behalve Wordsworth, Keats en de gastheer, waren Charles Lamb
en Monkhouse van de partij. Wordsworth's mooie voordracht als hij Milton en
Virgilius aanhaalde, de gretige, gëinspireerde blik van Keats, Lamb's vonkelend
vernuft en spelende humor, deed den stroom van conversatie zoo rijkelijk vloeien,
zegt Haydon, dat ik nooit heerlijker uren doorgebracht heb. Later op den avond kwam
Ritchie, de Afrikareiziger, op het punt een nieuwen tocht naar Fezzan te ondernemen,
waarop hij sterven zou, en een zelf-gëinviteerde gast in de persoon van zekeren
Kingston, een bureau-ambtenaar, een dwaas, goedhartig mensch, wiens eenige
aanbeveling zijn bewondering voor Wordsworth was. Lamb, later wat opgewonden
rakend, verloor zijn geduld over de banaliteiten van den heer Kingston, en begon
den draak met hem te steken, met grappen en personaliteiten, die Haydon bizonder
vermakelijk vond, maar waarvan Keats in een brief aan zijn broeders met minder
genoegen melding maakt: ‘Lamb werd tipsy, zegt hij daarin, en begon Kingston voor
den gek te houden, hetwelk zoover ging, dat hij met de kaars door de kamer liep en
ze bij Kingston's gezicht hield om ons te laten zien welk een “soft fellow” (wat een
onnoozele hals) hij was.’
Het is bekend dat Lamb heel weinig verdragen kon; laten wij den schrijver der
‘Essays of Elia’, die velen zulke genotvolle oogenblikken verschaft heeft, een
weldoener der menschheid voor zijn deel, zijn ondeugendheden van dezen avond
daarom niet te sterk aanrekenen.
Den kring der intimi van Keats in deze dagen verder overziende, ontmoet ons oog
een ander zeer begaafd jongere John Hamilton Reynolds, schrijver van Sonnetten,
die in
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de eerste jaren van Keats' werkzaamheid niet voor diens klinkdichten onderdeden,
hanteerder ook van een proza van ongewone kracht, waarmede hij spoedig gelegenheid
zou hebben zijn vriend van dienst te zijn.
Toen n.l. de beide voornaamste tijdschriften Blackwood en The Quarterly,
hoofdzakelijk door politieke vooroordeelen daartoe verleid, zich tegen Keats gekeerd
hadden in beschouwingen, zoo bekend geworden in de Engelsche letteren en waaraan
wij later nog eenige woorden zullen moeten wijden, was het Reynolds die deze
gevreesde critici met het druipend beulszwaard tegemoettrad in de blanke
wapenrusting van zijn moed en kennis en vernuft. Het artikel, waarin hij zijn vriend
verdedigde, strekt hem niet minder dan Keats tot eer. Om zijn geestige en juiste, door
den tijd bevestigde, karakteristieken van de groote Engelsche dichters dier dagen
zouden wij geneigd zijn er een en ander uit aan te halen, maar het doel dezer studie
wenkt ons en wij moeten verder gaan. Wij mogen dus ook terloops slechts melding
maken van Charles Wells, den schrijver van ‘Joseph and his Brethern’, het dramatisch
gedicht, dat, door den tijdgenoot met doode blikken voorbijgegaan, door Swinburne
en zijn vrienden uit de asch eener vergetelheid van een halve eeuw te voorschijn
gehaald, een late waardeering vond. Het toeval, dat een zoo zonderling spel met ons
kan drijven, wilde dat de dichter, die inmiddels vijf-en-zeventig jaar geworden was,
nog leefde en zich op dezen hoogen leeftijd plotseling beroemd vond.
Intusschen had Keats, dien wij aldus opgenomen zien in een kring van
letterkundigen en artisten, die de fijnste geesten van het Londen dier dagen omvatte,
niet stilgezeten en in 1817 kwam zijn eerste bundeltje van de pers. Kort te voren had
hij besloten zich geheel aan de letteren te wijden. De vizioenen zijner verbeelding
schoven zich tusschen de practische werkzaamheden, die de medische studie van
hem eischte en de verantwoordelijkheid daarvoor woog hem te zwaar. ‘Mijn laatste
operatie, deelde hij later aan een vriend meê, was het openen van een
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slagader aan den slaap. Ik deed het met de grootste nauwkeurigheid, maar er later
over nadenkend, wat gedurende die oogenblikken door mijn geest gegaan was, scheen
mijne handigheid een wonder, en ik heb nooit weer het lancet opgenomen’.
Die eerste bundel, eenvoudig Poems geheeten, bevatte, behalve een zeker aantal
Sonnetten en kleinere gedichten, eenige berijmde ‘Epistels’ aan zijn vrienden, en
een paar langere gedichten: ‘I stood tiptoe upon a little hill’ en ‘Sleep and Poetry’.
Onder de Sonnetten zijn reeds zeer goede o.a. de reeds vermelde: ‘On looking into
Chapman's Homer’ en ‘The Grasshopper and the Cricket’. De Epistels zijn niet
zonder mooie natuurbeschrijvingen en getuigen van de warme gevoelens van
vriendschap en dankbaarheid, waarvoor Keats zoo vatbaar was. Maar het best komt
zijn talent tot uiting in de beide langere gedichten. Onrijp blijkt het nog en vooral de
samenhang, de constructie laat te wenschen over; het is meer een flaneeren van den
schrijver langs paadjes en door velden, waar een invallende gedachte of lokkend
beeld hem heenleidt, dan een met vasten blik op één doel gerichten, in één richting
beganen weg. Ook de vergelijkingen zijn niet altijd van de gewenschte helderheid
en de juiste proporties. Maar ondanks het wat verwarde en onzekere, welk een groote
belofte, neen meer dan een belofte, wordt ons hier reeds gegeven. Van welk een
uit-het-hart-wellende liefde voor de natuur, van welk een opmerkingsgave voor haar
schoonheden getuigt het. Men voelt dat het grootendeels geboren is in de open lucht,
in het medeleven met planten- en dierenwereld. De kleurenrijkdom van de bloemen,
de frischheid der zacht stroomende beek, de bewegingen van vischjes en insecten,
het aanzicht van landschap en bosch, in een taal van zuivere visie en zachte emotie
maakt de dichter ons deelgenoot van het daaraan beleefd genoegen.
Anders dan Wordsworth, protestantsch geloovige, voor wien de schoone
beschrijvingen, beperkt tot de bergen en meren van zijn heerlijk Westmoreland, meer
middel dan hoofdzaak zijn, middel om er een diepzinnige gedachte, een
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zedeles of godsdienstige beschouwing aan vast te knoopen, ziet Keats,
wijder-schouwend en meer artistiek, de natuur, de alzijdige natuur, met de oogen
van den minnaar, van den panthëist, voelt hij zich één met haar, een deel van het
groot en wonderbaar, nameloos en grondeloos Geheel.
Hoe talrijk zijn de mooie regels, ons met vreugde vervullend, hoezeer genieten
wij reeds in deze eerste verzen van het fijne, het ongemeene, het bekoorlijke van
vele vergelijkingen: In ‘I stood tiptoe’ b.v.
The clouds were pure and white as flocks new shorn,
And fresh from the clear brook; sweetly they slept
On the blue fields of heaven, and then there crept
A little noiseless noise among the leaves,
Born of the very sigh that silence heaves:

of die tegenstelling in ‘Sleep and Poetry’ tusschen het leven in zijn broosheid en
vergankelijkheid, en in zijn hoop en verwachtingen:
life is but a day;
A fragile dew-drop on its perilous way
From a tree's summit; a poor Indian's sleep
While his boat hastens to the monstrous steep
Of Montmorenci. Why, so sad a moan?
Life is the rose's hope while yet unblown
The reading of an ever-changing tale;
The light up-lifting of a maiden's veil;

Sleep and Poetry is vooral merkwaardig, omdat het, in zijn meest bekende passage,
de poëtische geloofsbelijdenis van den jongen dichter bevat en na hulde gebracht te
hebben aan Shakespeare en zijn tijdgenooten, zich tegen Pope en zijn school keert.
‘Ah dismal souled!’ roept hij in verontwaardiging uit, de winden des hemels jaagden,
de oceaan bewoog zijn machtige wateren, het blauw der luchten ontblootte zijn
eeuwigen boezem en de dauw van zomernachten verzamelde zich om den ochtend
kostbaar te maken. Er was leven, er was bloei. De schoonheid was wakker - maar
waart ook gij wakker? Dood waart ge, gebonden aan duffe wetten - bezig met passer
en liniaal. Handwerkers waart ge, die een masker van poëzie droegt.

Onze Eeuw. Jaargang 12

275
Ongelukkig, onvroom ras, dat met een armzalig vaandel zwaaide, waarop in groote
letters de naam Boileau prijkte.
Zoo koos hij stelling tegen de meer verstandelijke, meer vormelijke poëzie der
achttiende-eeuwsche dichters, niet zonder eigenaardige verdiensten ook, maar toch
meer werk van vernuft, van satire, of ethische beschouwingen op rijm, dan echte
poëzie, diepgaande aandoeningen of groote verbeeldingen op eigen, oorspronkelijke
wijze geuit. Terug naar de natuur, weg met die, het gevoel belemmerende, de
verbeeldingsvrijheid knottende wetten, riep ook Keats uit, in klankvolle, zij het niet
vlekkelooze verzen, zooals Wordsworth en Coleridge er reeds in proza op
aangedrongen hadden.
En er was reden toe, want zegt Leigh Hunt, in een wat sterk gekleurde, maar in
hoofdzaak juiste vergelijking, ‘van Milton's dagen af tot nu kort geleden is er
nauwlijks een boom geplant, die het eigendom van den dichter zelf kon genoemd
worden. Er werden stekken uit Frankrijk geïmporteerd, die het tot niets dan een klein,
onvruchtbaar bosch brachten, waaruit fluiten voor jonge heeren en waaiers voor
jonge dames gesneden werden. De rijke en betooverende grond der echte poëzie,
vruchtbaar van Engelsche saprijkheid, schitterend van Italiaanschen zonneschijn,
bezocht door alle menschelijke levensuitingen, was onzichtbaar geworden voor
sterfelijke oogen als de tuin van Eden’.
In het jaar waarin zijn eerste verzen gedrukt werden en waarin een gelukkige
inspiratie, een schoone gevoelsspanning, die vele maanden aanhield, Endymion deed
geboren worden, maakte Keats ten huize van Hunt kennis met den drie jaar ouderen
dichter, die misschien meer haat en liefde bij tijdgenoot en nakomelingschap gewekt
heeft, haat vooral bij zijn eigen, liefde bij de na hem komende geslachten, dan waarvan
eenig ander dichter het voorwerp geweest is - wij bedoelen natuurlijk Shelley.
Hunt had zoo gaarne van zijn beide vrienden ook onderling goede vrienden
gemaakt, maar het schijnt geheel aan Keats gelegen te hebben, dat het tusschen hen
niet
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tot intimiteit gekomen is. Hij blijkt zich altijd min of meer koel, zelfs eenigszins uit
de hoogte tegenover Shelley gedragen te hebben en gedeeltelijk schijnt dit wel zijn
oorsprong gevonden te hebben in zijn excessieven democratischen trots. ‘He had a
fierce hatred of rank’ zegt Haydon, die gewoon was zich wat sterk en
onvoorwaardelijk uit te drukken. En hij was zeer gevoelig op het punt van zijn
afkomst. Maar hoe vergiste hij zich in de meening, dat Shelley zich zou laten
voorstaan op maatschappelijke privileges of stand. Indien iemand uiterst kiesch en
geheel vrij van vooroordeelen in dergelijke zaken was, het was zeker wel Engeland's
grootste lyricus. De hoofdzaak zal wel geweest zijn, dat Keats zijn in zeker opzicht
grooteren tijdgenoot niet geheel volgen kon, dat Shelley ook de schoonheid van
Keats' werk niet ten volle waardeerde. Welk een verschil ook tusschen deze beide
mannen. Reeds in het uiterlijk. Keats klein maar stevig op de wat korte beenen,
breedgeschouderd, compact; fijnbesneden, energiek, regelmatig gelaat, de bovenlip
alleen wat vooruitstekend en er iets strijdzuchtigs aan gevend; beweeglijke trekken,
uiterst vatbaar voor indrukken - ‘bij het verhalen van een edele daad of een schoone
gedachte vulden zijn oogen zich met tranen en beefde zijn mond’, zegt een vriend;
een diepe, melodieuze stem. Shelley daarentegen meer een vrouwelijke figuur, lang,
mager, met afloopende schouders ‘komend en gaand als een geest’; groote, blauwe
oogen, soms verdoft in zich zelve gekeerd, soms flikkerend van een extatisch licht;
niet symmetrische, maar uiterst krachtige trekken, dikwijls iets meisjesachtigs hebbend
en een groote teederheid en vroomheid onthullend; op andere oogenblikken de
bezielde vertolkers van verontwaardiging, van enthousiasme, van een bovennatuurlijk
verstand; de hand zich telkens bewegend door het ruige haar, dat in zware, wilde
manen om het hoofd hing en het grooter deed schijnen dan het werkelijk was; eene,
vooral als hij opgewonden raakte, schelle stem.
En hoe anders het dichterschap van deze twee. Beiden van een groote, gevoelige
menschelijkheid, maar die van
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Keats zich in hoofdzaak bepalend tot zijn verwanten en vrienden, tot de menschen
en dingen, hem nastaande; die van Shelley, wijd uitvloeiend, de geheele menschheid
omvattend, vol van onstuimige, wereldveroverende, wereldhervormende aspiraties;
Keats, evenals Shelley, een fijne geest, een denkende geest, een heroïsche geest,
maar Keats sceptisch - in zijn sonnet Ben Nevis het voorstellend, alsof wij ons ten
opzichte van hemel en hel, zelfs van ons eigen wezen, in een dikken mist bewegen
en weinig meer kunnen waarnemen dan de rotsblokken onder onze voeten, Keats
twijfelend aan die vervolmaking van den mensch, waarvan Shelley's ziel zoo geheel
vervuld was, Keats conservatief tegenover dezen beeldstormer, dezen proselytenmaker
en bouwer van luchtkasteelen; Keats levend vooral van de indrukken zijner uiterst
verfijnde zinnen, ook in zijn schoonste verbeeldingen met duizend vezelen verbonden
aan de geliefde Aarde, scherp waarnemend de menschen en dingen der werkelijkheid;
Shelley, geestelijk meer dan zinnelijk wezen, in zijn stoute gedachten, zijn grandiozen
hartstocht de eeuwen vooruitsnellend en de aarde ontvliegend, maar uit kracht van
zijn dichterschap, zijn vizioenen van een Herboren Menschheid, van de
alles-overwinnende Liefde, hullend in Schoonheid. Keats het verledene oproepend
en bezielend, Shelley steeds den blik op de toekomst gericht; Keats de sensitieve,
Shelley de dweeper; hier het Schoonheidsideaal, daar het Menschheidsideaal, Keats
dichter, - het zuiverst, het meest artistiek misschien -, en Shelley dichter, maar Shelley
tevens hervormer, ziener, profeet.
Deze tegenstelling, die een inniger vriendschap in den weg stond, - hoezeer lokt
zij tot het spel der Vergelijking: er is iets van een prachtlievend, oostersch vorst, een
fulpen, tropische nacht, een fijne, gevoelige avondstemming in Keats, er leeft iets
van een Peter van Amiens, een schuimspattenden waterval, een stralenden zonsopgang
in de verzen van Shelley; maar - reeds wijdden wij te veel woorden aan een
onderwerp, dat slechts ten halve Keats geldt.
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Het jaar 1817 zag van deze beide dichters: The Revolt of Islam en Endymion geboren
worden. Met het laatste moeten wij ons eenige oogenblikken bezighouden.
Endymion behandelt de mythe van dien naam, maar Keats heeft daarmee
saamgeweven andere over Pan, over Venus en Adonis, over Cybele, over Alpheus
en Arethusa, over Glaucus en Scylla, over Circe, over Neptunus en over Bacchus.
En daar een en ander vrii los van elkaar staat, is het een zeer lang en den lezer
verwarrend, overstelpend gedicht geworden. Het mist geheel den verstandelijken
bouw, de éénheid van conceptie en doel, de mathematische basis, die Keats in Pope
en zijn school, met jeugdig enthousiasme en terecht op meer vrijheid en natuurlijkheid
aandringend, te éénzijdig en onvoorwaardelijk verwierp. Het is niet als een
rozenstruik, welks bloemen, aan eenzelfden stam ontsproten, met hetzelfde sap
gevoed werden; het is als een boeket, welker schoone bestanddeelen saamgeschikt,
meer dan saamgegroeid zijn. Het zeer ingewikkelde verhaal leidt ons in een reeks
tableaux, door het jong verlangen en de jonge liefde bezield, langs verrukkelijke
aardsche landouwen, door een doolhof van onderaardsche grotten, over den bodem
der zee, neemt ons ten slotte op in zijn vlucht naar de hemelsche verblijven. Het is
een getoover met tijd en plaats als herinnert aan de Duizend-en-één-Nacht.
Keats kende geen Grieksch, maar hij vond op de school reeds zijn grootste vermaak
in het lezen van boeken over de Grieksche mythologie en vooral de fabelen met de
Maan in verband staande hebben altijd een bizondere bekoring en aantrekkingskracht
op hem uitgeoefend.
Hij is dikwijls een Griek genoemd en hij gelijkt op de Grieken in zijn zin voor de
schoonheid van den mensch en het natuurleven, in zijn verwerping van wat de vrije
ontplooiïng daarvan in den weg staat, in het genot, dat hij er in vond, hen te volgen
in de belichaming van de krachten der natuur in menschelijke gestalten van
bovennatuurlijke werkzaamheid en bevalligheid. Maar Keats is veel gecompliceerder
in zijn aandoeningen en behandelings-
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wijze. De groote klaarheid en eenvoud in de voorstelling, al het niet-essentieele
verwerpend, alle overtollig ornament wegkappend, opdat de hoofdlijnen te scherper
en duidelijker aan den dag treden, de juistheid der proporties, alle onderdeelen doende
saamwerken tot de schoone eenheid van het geheel, deze qualiteiten van de Grieksche
kunst in haar hoogste stijging mist men geheel in Endymion. Integendeel, in zijn
overvloed van versiering, in zijn weelde van détail, in zijn rijkdom van beelden en
kleuren, in zijn overstelpenden en bedwelmenden toover, is dit Gothisch en niet
Grieksch en sluit zich in dit opzicht aan bij de door Keats meest bewonderde meesters,
de groote dichters der periode van Elizabeth.
Het is van bijna uitsluitend erotischen aard en de gedachte, belichaamd in de regels:
‘the silver flow
Of Hero's tears, the swoon of Imogen,
Fair Pastorella in the bandit's den
Are things to brood on with more ardency
Than the death-day of empires.’

schijnt den dichter bewogen te hebben; zij zou het gedicht als motto kunnen dienen.
Ook dit maakt het wat eentonig; de eeuwige zuchten en minneklachten van den
over-teederen Endymion werken verslappend op onze belangstelling.
Maar welk een schoonheid in de deelen. Hoeveel bladzijden, die men gaarne leest
en herleest, hoeveel tafereelen, die men nogmaals en nogmaals wenscht te bezien.
Hoe boeit ons de eigenaardige, de bizondere uitdrukkingswijze, de altijd persoonlijke,
de smaakvolle voorstelling, hoe treft ons het ongemeene, het schitterende beeld in
regel op regel.
Ook wel eens wat kunstmatig, wat gemaniereerd, ons in zijn verhoudingen als van
onjuiste proporties, als buitensporig aandoend, maar deze fouten verdwijnend in de
groote charme van het geheel.
Het zijn de lyrische uitstortingen: de Hymne aan Pan in het Eerste Boek, het gezang
der Indische Bacchante in het laatste, waarin het gedicht zijn schoonste momenten
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heeft. Wat kan men zich sprekender van kleur en teekening en beweging denken dan
de beschrijving van dien Bacchusoptocht. Hoe prachtig staat de jonge Bacchus daar
op zijn zegekar:
Within his car, aloft, young Bacchus stood,
Trifling his ivy-dart, in dancing mood,
With sidelong laughing;
And little rills of crimson wine imbrued
His plump white arms and shoulders, enough white
For Venus pearly bite;
And near him rode Silenus on his ass,
Pelted with flowers as he on did pass,
Tipsily quaffing.

Hoe melodieus, huppelend, dansend in de golven van zijn geluid, uitnoodigend mee
te gaan in dien vreugdevollen stoet, zijn ook de verzen, die volgen:
‘Whence came ye, merry Damsels! whence came ye!
So many, and so many, and such glee!
Why have ye left your bowers desolate,
Your lutes, and gentler fate?’
‘We follow Bacchus! Bacchus on the wing,
A conquering!
Bacchus, young Bacchus! good or ill betide,
We dance before him thorough kingdoms wide:
Come hither, lady fair, and joinèd be
To our wild minstrelsy!’

Maar ook in het epische gedeelte doet het genie van den dichter zich kennen in tal
van onovertroffen tafereelen. Niet in de laatste plaats behoort daartoe het liefdesduo
van Endymion en Diana:
Thus spake he, and that moment felt endued
With power to dream deliciously; so wound
Through a dim passage, searching till he found
The smoothest mossy bed and deepest, where
He threw himself, and just into the air
Stretching his indolent arms, he took, O bliss!
A naked waist: ‘Fair Cupid, whence is this?’
A well-known voice sighed: ‘Sweetest, here am I!’
At which soft ravishment, with doating cry
They trembled to each other........
............
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‘O let me melt into thee: let the sounds
Of our close voices marry at their birth;
Let us entwine hoveringly - O dearth
Of human words! roughness of mortal speech!
Lispings empyrean will I sometime teach
Thine honeyed tongue - lute-breathings, which I gasp
To have thee understand, now while I clasp
Thee thus, and weep for fondness - I am pained,
Endymion: woe! woe! is grief contained
In the very deeps of pleasure, my sole life!’ Hereat, with many sobs, her gentle strife
Melted into a languor. He returned
Entraneed vows and tears.

Dit is het begin en het einde van een tafereel, dat Keats doet leven met al de macht
van zijn zinnelijkheid, zijn talent en zijn passie. Onwillekeurig dringt zich de
vergelijking op met de verzen van andere dichters, waarin eenzelfde thema behandeld
werd. En welke zouden eer daartoe uitlokken, dan die ontloken in dat fijn-kleurig
bloembed der periode van '80, opgegroeid uit een bodem, waarvan Endymion een
der elementen is, onze heerlijkschoone Mei. Beide gedichten hebben zooveel meer
gemeen, dan dat hun aanvangsregels eens als trompetstooten geklonken hebben op
de velden der poëzie:
A thing of beauty is a joy for ever.
Een nieuwe lente en een nieuw geluid.

Beide gedichten zijn de openbaring eener sterke persoonlijkheid, die zich tusschen
andere onmiddellijk doet kennen door eigen stem en spraak, beide zijn oorspronkelijk,
kwistig, gedurfd in hun beeldenrijkdom, vol overbruischende jeugd en
al-verzadigenden zonneschijn - als uit een hoorn des overvloeds schijnen de fraaie
en schitterende bloemen van het dichterlijk denken over hunne bladzijden gestrooid.
Beide gedichten zijn voor een groot gedeelte het spel eener schoone verbeelding
zonder ernstigen ondergrond; in beide is de groote vertrouwdheid, de liefdevolle
aanschouwing, het innig medeleven met de natuur.
Bij Gorter is deze natuur ons Hollandsch landschap, onze weiden en stadjes, onze
luchten en zee, in Endymion is het eene half Grieksche, half Engelsche natuur, van
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groote lieflijkheid en gehuld in den toover van Keats' genie, maar van eene althans
voor ons minder eigene, minder directe bekoring.
Het is de volgende passage uit Mei, die zich met de bovenvermelde en slechts
voor een klein deel weergegeven verzen uit Endymion vergelijken laat. Slechts voor
een klein deel, want Keats geeft zich over aan de vreugde en dronkenschap der zinnen,
en wijdt verscheiden bladzijden aan de warme hartkloppingen en stamelende
liefdesbetuigingen van Diana en Endymion. Gorter in zijn koeler schildering geeft
meer de geestelijke essence en beteekenis van het gebeuren:
Stil is het en de lucht is vol van zwart,
Het is vol zwoelte, leeg van licht, het hart
Van de nacht zelve klopt niet meer, is dood,
Het nacht-lijk is nog warm, het zwart is rood.
Violen bloeien uit dat zwarte op,
Twee blauwe bloemviolen, licht valt op
Hen niet, vanwaar? maar zelve hebben ze
Blauw licht in zich, en daarvan lichten ze Ze spinnen en vlechten zoo een groot priëel
Een wieg van blauw gebloemte, evenveel
Aan wederzijde - en toen was het klaar
En wachtten ze en keken naar elkaar.
Twee bleeke wezens traden toen te voor,
Dicht aan elkaar gedrongen, onderdoor
De armen hadden ze elkanders armen.
De hoofden naar elkander, zoo verwarmen
Ze elkander met hun oogen, om hen heen
Is niets - zij tweeën zijn geheel alleen
En d' eene spreekt en dit zijn hare woorden:
‘Gij zijt geheel in mij en ik behoorde
U al zoo lang, ik weet niet meer wat is
Uw of mijn leven ‘uw gelijkenis
Ben ik, gij mijn - wordt nu een kind geboren
Uit u en mij, dat zal ons toebehooren
Gelijkelijk omdat wij beide zijn
Elkanders liefde waard, ik uw, gij mijn.’
Zoo zeggende verdwenen ze meteen,
En 't donker ging en de violen heen.

Tegenover het meer zinnelijk gepassionneerde, den warmen gloed van Endymion,
staat vooral in dit gedeelte
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en de daaropvolgende bladzijden, waarin de zilveren heerlijkheid van Mei zoo droevig
ondergaat in purperen rouw, een dieper ondergrond, meer geestelijke kracht.
Balder stond hoog, hij leek een rots, diep blauw
Was heel zijn lijf, zijn haren zwart, en grauw
Handen en voeten. En hij zeide hard
Als steenen, woorden: ‘Nooit, nooit ‘nooit’ en zwart
Trilde hij zoo als een verbrande boom.
Hij zei het nog eens: ‘nooit’, en als een doem
Viel dat van boven op de kleine Mei
Die hande' en voeten uitgestoken, bij
Zijn voeten zat......,....

De tegenstelling tusschen de vergankelijke schoonheid van natuur en zinnen, in Mei
verpersoonlijkt, en de onvergankelijke, onvatbare Wereldziel, in Balder belichaamd,
geeft aan het Hollandsche gedicht eene tragiek, een ernst en eene hoogheid ook, die
het meer lieflijke, smeltende, aanvallige Endymion niet heeft.
Welk een onderscheid ook in de atmosfeer dezer gedichten. Er hangt een zwoele,
tropische warmte over Endymion, eene bedwelming als van sterk-geurende Oostersche
bloemen, een vochtig-warme lucht als ons tegenstroomt uit de plantenkassen van
een botanischen tuin. Mei is eenvoudiger, frisscher, helderder, Mei heeft meer de
koele lentelucht in zich. Maar Mei schiet te kort in schoonheid van rhythme en klank.
Ook Keats veroorlooft zich groote vrijheid in de enjambementen, maar niet het
eindigen van een regel met voorzetsels of voegwoorden, woordjes waarop men met
geen mogelijkheid eenigen nadruk kan leggen. Hoe storend zijn deze voor de muziek
van het vers, dat meest essentieele element van den versvorm. Het zijn als gaten,
opgevuld met wat voor de hand lag, in den gevel van een statig gebouw. Dit is een
ernstige fout, die het melodieuze, ook in zijn geluid zoo bekoorlijke Endymion niet
heeft.
Wij hebben misschien reeds te lang vertoefd bij een Hollandsch werk, al getuigt
dit dan ook van groote verwantschap met de poëzie van den door ons behandelden
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dichter. Wij wilden ook nog even wijzen op het slot van Epipsychidion, waarin
Shelley zijne liefde uitjuicht en de wederzijdsche gevoelens van den man en de vrouw
ziet als twee vlammen, die, ten hemel strevend, elkander raken en zich met elkander
mengen en aan elkander hun kracht ontleenen:
One hope within two wills, one will beneath
Two overshadowing minds, one life, one death,
One Heaven, one Hell, one immortality
And one annihilation.

Hoe verschillend deze immateriëele en de sensueele ontboezeming van Keats - als
twee polen uiteenliggend! Aardsch en Hemelsch zijn wel de termen, die men mag
toepassen op de verheerlijking der Liefde door de beide dichters van Endymion en
Epipsychidion. De lichamelijke overgave, het hartstochtelijk zinnelijke - de geestelijke
verrukking, de tot zelfvernietiging stijgende extaze.
Maar men mag zich afvragen of deze tegenstelling rechtvaardig is. Neen, ze is dat
niet, ze zou zelfs uiterst onbillijk zijn, wanneer ze een volkomen kenschetsing der
beide kunstenaars bedoelde te geven. Ook de zuiver geestelijke kant der liefde was
den één en twintig-jarigen schrijver van Endymion niet onbekend en de Tijd, de
groote leermeester, zou de noodige verdieping aangebracht hebben. Getuigt niet
reeds Isabella or the pot of Basil ervan, hoezeer ook deze zijde van de menschelijke
natuur een begrijpend en gevoelig vertolker in hem vond.
Begin 1818 kwam Endymion uit. Keats zal niet verwacht hebben, dat het hem tot
den bewierookte van de ‘London Society’ zou maken, zooals eenige jaren tevoren
Childe Harold het Byron deed. Hij was ook niet, behalve dichter, ‘peer’ van het
Vereenigd Koninkrijk. Hij zal evenmin verwacht hebben, dat er in één dag 13000
exemplaren van verkocht zouden worden zooals van The Corsair. Maar hij mocht
op een hartelijker welkom en meer aanmoediging rekenen dan hem in werkelijkheid
ten deel viel. Leigh Hunt wijdde er een zeer scherpzinnig en over het
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algemeen prijzend artikel aan en er bleek onder het publiek een zekere kern aanwezig,
geestelijk wel-opgevoed genoeg om de schoonheden van het werk te apprecieeren,
en er vreugde aan te vinden. Shelley was zelfs zóó gelukkig niet en was wel waarlijk
een onbegrepen raadsel, een geschuwd wezen, voor het Engelsche publiek dier dagen.
Van de Epipsychidion en The Cenci werden tijdens zijn leven slechts 'n tiental
exemplaren verkocht.
Maar de officieele kritiek was tegenover Keats, den vriend van den radicalen
redacteur Hunt, bijna even vinnig als tegenover Shelley.
De meest invloedrijke organen The Quarterly en Blackwood mengden hun gebrek
aan inzicht voor de verdiensten van het gedicht met persoonlijkheden van den meest
groven en venijnigen aard. Zoo schreef The Quarterly: ‘Hij is ongelukkig een leerling
uit de nieuwe school, die wel eens cockney poezie genoemd wordt en die gezegd
mag worden te bestaan uit de meest onsamenhangende denkbeelden in de
allerzonderlingste taal. De auteur is een naäper van Hunt, maar hij is meer
onbegrijpelijk, bijna zoo ongekuischt, tweemaal zoo wijdloopig en tienmaal zoo
vermoeiend en absurd als zijn model’. En een artikel van Blackwood, waarschijnlijk
geschreven door Lockhart, den biograaf van Walter Scott, die niet ten onrechte in
letterkundige kringen den bijnaam ‘de schorpioen’ droeg, maakte het zoo mogelijk
nog erger: ‘De waanzin van de Poems was erg genoeg, maar hij verontrustte niet
half zooveel als het kalme, bedaarde, onverstoorbare, kwijlende idiotisme van
Endymion.... Het is beter en verstandiger een hongerig apotheker dan een hongerig
dichter te zijn; terug naar je winkel daarom Mr. John, naar je pleisters, pillen en
zalfpotjes. Maar om 's hemelswillen, jonge Sangrado, wees wat minder royaal met
je zalven en slaapmiddelen in de praktijk dan je het geweest bent in de pöezie.’
Verkeerdelijk heeft men indertijd gemeend, onder den indruk van uitingen
dienaangaande in Shelley's Adonais en Byron's Don Juan, dat deze kritiek de
voornaamste oorzaak van den vroegtijdigen dood van den jongen dichter
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zou zijn geweest. Een zeer sensitieve natuur als Keats moest zich natuurlijk wel
getroffen voelen, vooral door de giftige persoonlijkheden, als waarvan wij melding
maakten, maar hij droeg zijn hart te hoog, te ver buiten het bereik van dergelijke
scribenten, hij verachtte te zeer de vulgaire populariteit om er eene meer dan
voorbijgaande pijn van te ondervinden. Hij gedroeg zich vol waardigheid en
zelfbeheersching en uit geen van zijn brieven of mondelinge uitingen blijkt dat hij
het zich zoozeer aangetrokken heeft als Shelley, onvolledig ingelicht, en Byron,
weder zich naar mededeelingen van Shelley richtend, het voorgesteld hebben.
Aan zijn uitgever, die hem een paar couranten gezonden had, waarin zijn vrienden
de pen voor hem opgenomen hadden tegen Blackwood en The Quarterly, schrijft hij
in deze dagen: ‘Ik kan niet anders dan dankbaar zijn aan de heeren, die mijn partij
getrokken hebben. Overigens, ik begin vertrouwd te raken met mijn eigen kracht en
zwakheid. Lof of blaam heeft slechts een oogenblikkelijk effect op den man, wiens
liefde voor de schoonheid hem een gestreng criticus maakt van zijn eigen werk. Mijn
eigen critiek doet mij buiten vergelijking meer pijn dan die van The Quarterly of
Blackwood bij mogelijkheid zou kunnen toebrengen, en ook, als ik overtuigd ben,
dat ik gelijk heb, kan geen lof van anderen mij zoo doen gloeien als mijn eigen
hervoeling en bevestiging van wat mooi is.’
Wij behoeven niet te twijfelen aan de oprechtheid dezer woorden. Keats had een
zeer onafhankelijke, heroïsche natuur - ‘ik zou van den Etna willen springen voor
een groot publiek belang’, zeide hij eens - en het was verkeerd hem als een zwakkeling
voor te stellen, die door een tijdschriftartikel gedood kon worden. Kan men zoo iets
verwachten van den man, wiens hoog gevoel van eigenwaarde zich uitte in de
woorden: ‘Ik voel niet de geringste nederigheid tegenover het Publiek of tegenover
iets dat bestaat, behalve het Eeuwige Wezen, het beginsel van Schoonheid en de
herinnering van Groote Mannen’? Uit zijn brieven ook zien wij herhaaldelijk, hoezeer
hij den spot en de satire wist te hanteeren en tenzij hij er de
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voorkeur aan zou gegeven hebben op rustiger, waardiger wijze de Schoonheid te
blijven dienen, hij zou zijn belagers te woord hebben weten te staan. Neen, het was
de tering, die hem weldra zou sloopen en ongezien reeds bezig was zijn noodlottig
werk te doen. Nog voor de door ons besproken artikelen in de aan Hunt's Examiner
vijandige tijdschriften verschenen, was Keats met een kort te voren gemaakten kennis,
die weldra een goed vriend geworden is, Charles Armitage Brown, een voetreis van
eenige maanden gaan ondernemen door Cumberland en Schotland. Te Liverpool
nam men afscheid van George Keats, die in Amerika zijn geluk ging beproeven, een
groot verlies voor den dichter, die zeer gehecht was aan zijn beide broeders en in
moeilijke omstandigheden, vooral geldelijke en andere wereldsche zorgen, steeds
gewoon was zich tot zijn broeder George te wenden.
Einde Juni werd de voetreis te Lancaster aangevangen en na het land van
Wordsworth trok men dat van Burns door. Het is van deze reis en van zijn tijdelijk
verblijf in den loop van dit en het volgend jaar op het eiland Wight, te Margate,
Winchester en andere plaatsen in het zuiden van Engeland, dat de meeste brieven
van Keats dateeren, die een zoo treffend getuigenis afleggen van zijn veelzijdige,
geniale persoonlijkheid. Die aan zijn vrienden: vol geest en humor, brieven, waaruit
telkens als een vuurpijl van vernuft opgaat, in de luchten uiteenbuigend met de roode,
blauwe en groene vonken van zijn woordspelingen en vergelijkingen. En het lijkt
alles zoo natuurlijk. Zooals in een jaar van veel bloemen en veel vruchten de rozestruik
zich in een wolk van rozen hult en de kerseboom van sappig-roode vruchten vonkelt,
zoo bloeide uit den geest van Keats het geestige, het moedige, het bekoorlijke, het
schoone beeld op. Hoezeer bespeurt men ook in de vele aanhalingen uit oudere
dichters, zoo geheel met de gebeurtenissen van het eigen leven saamgeweven, de
verrijking van zijn geest met den gedachterijkdom van deze grooten. Maar er is meer
dan het speelsch vernuft van een rijken geest, meer ook dan zeer karakteristieke
stukjes
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beschrijving van stad en land, in deze brieven te bewonderen. Er blijkt ook echte
menschelijkheid uit, warme belangstelling, oprechte deelneming in de lotgevallen
zijner correspondenten. En dit geldt in hooge mate ook van de brieven aan zijn
broeders en zijn zusje Fanny. Hoe opwekkend, hoe hartelijk, hoe vol aandacht voor
de zorgen en genoegens van hun leven toont hij zich.
Wij zouden er gaarne tal van aanhalingen uit doen om de persoon des dichters te
belichten. Opmerkelijk is de wisseling der stemmingen, de verscheidenheid der
aandoeningen, de rijke toonschaal van zijn gemoed. Maar een eenigszins grondige
behandeling van deze brieven zou een geheel opstel vereischen. Wij moeten ons hier
tot de vertaling van een paar bladzijden bepalen, die zoowel op zijn talent als
prozaschrijver als op de diepte van zijn gedachteleven de aandacht vestigen.
‘Ik vergelijk,’ schrijft hij aan zijn jongen vriend Reynolds, ‘het menschelijk leven
met een groot gebouw met vele appartementen, waarvan ik er slechts twee kan
beschrijven, daar de deuren van de overige nog voor mij gesloten zijn. Het eerste,
dat wij binnentreden, is de Kinderof Gedachtelooze Kamer, waar wij blijven, zoolang
wij nog niet denken. Wij blijven daar langen tijd, en ofschoon de deuren van de
tweede Kamer wijd openstaan en deze er verlokkend genoeg uitziet, haasten we ons
niet ze binnen te gaan; maar ten slotte worden wij door het wakker worden van het
denkend beginsel in ons onmerkbaar erheen gedreven - nauwlijks zijn wij in de
tweede Kamer, die ik de Kamer der Maagdelijke Gedachte wil noemen, of wij worden
dronken van het licht en de atmosfeer, wij zien niets dan schoone wonderen en denken
voor altijd in heerlijkheid daar te mogen wonen. Een der resultaten echter van ons
ademen hier is dat geweldige van ons gezicht te scherpen voor het hart en de natuur
van den Mensch - en ons te overtuigen dat de wereld vol Ellende en Hartzeer, Smart,
Ziekte en Verdrukking is - waardoor deze Kamer der Maagdelijke Gedachte allengs
verduisterd wordt en tegelijkertijd zich aan alle kanten verscheidene
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deuren voor ons openen - maar alle donker, alle leidende naar donkere gangen. Wij
zien de balans van goed en kwaad niet; wij zijn in een mist, wij zijn nu in die conditie,
wij voelen den Last van het Mysterie.’
En is ook het volgende niet een schoone bladzijde, diepergaand dan men van den,
zich in uiterlijke schoonheden misschien te zeer vermeienden, dichter van Endymion
of Lamia mogelijk verwachten zou:
‘De omstandigheden zijn als wolken, die zich aanhoudend verzamelen en weer
barsten. Terwijl wij lachen wordt het zaad van een ramp uitgestrooid op het groote
bebouwbare land der gebeurtenissen - terwijl wij lachen spruit het uit, groeit het en
draagt plotseling een vergiftige vrucht, die wij plukken moeten. Wij kunnen daarover
praten als het de rampen van onze vrienden geldt, onze eigene treffen ons te diep
voor woorden. Zeer weinige menschen hebben het tot een volmaakte belangeloosheid
van den Geest gebracht: zeer weinige zijn bëinvloed geworden door een zuivere
begeerte naar het welzijn van anderen - in het grootste gedeelte van de Weldoeners
der Menschheid heeft een onecht motief hun grootheid bevlekt - heeft een
melodramatische vertooning hen betooverd. Uit de wijze, waarop ik het sterven van
Haslam's vader gevoel, bemerk ik hoe weinig ik aan dien volstrekten maatstaf van
belangeloosheid voldoe. Toch behoort dit gevoelen tot zijn hoogste volmaaktheid
opgevoerd te worden, daar het de menschheid niet anders dan ten goede kan komen
- wat niet het geval zou zijn, vrees ik, als het algemeen was. Want in de wilde natuur
zou de valk zijn ontbijt van roodborstjes verliezen en het roodborstje het zijne van
wormen - de leeuw zou verhongeren evenzeer als de zwaluw. Het grootste deel van
de menschen baant zich een weg met hetzelfde instinct, het oog met dezelfde vastheid
gericht op hun doel, met dezelfde dierlijke begeerigheid als de valk. De valk heeft
een wijfje noodig en zoo de man - let eens goed op, zij leggen het aan en weten er
een machtig te worden op dezelfde manier. Zij hebben beide een nest noodig en zij
trachten er in te
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voorzien op dezelfde manier - zij maken zich meester van hun voedsel op dezelfde
manier. Het edele dier man rookt voor zijn verstrooiing een pijp - de valk wiegt zich
in hooge luchten - dat is het eenig verschil in hun ontspanningen. Dit is wat - voor
een speculatieven geest - het leven amusant maakt. Ik ga het veld in en zie een
hermelijn of een veldmuis het kopje uit het verwelkte gras steken - het schepseltje
heeft een doel en zijn oogen tintelen ervan. Ik begeef mij tusschen de gebouwen van
een stad en ik zie een man langs mij heen schieten - waarheen? - het schepsel heeft
een doel en zijn oogen tintelen ervan. Maar toch, zooals Wordsworth zegt, wij hebben
alle één menschelijk hart. Er is een electrisch vuur in de menschelijke natuur, dat
zuiverend werkt - zoodat er onder die menschelijke schepselen aanhoudend een
nieuwe heldendaad geboren wordt. Het is jammer, dat wij er ons over verwonderen
moeten, zooals wij het doen over het vinden van een parel in den modder. Maar ik
twijfel er niet aan of duizenden menschen, waarvan wij nooit gehoord hebben, hebben
volmaakt belangelooze harten gehad’.
Keats wijdt dan eenige woorden aan twee groote belangeloozen, aan Socrates en
Jezus, maar - wij moeten verder en hem volgen in zijn leven.
De voetreis eischte te veel van zijne niet sterke gezondheid. In den beginne was
de moeheid hem 's avonds niet onaangenaam en maakte hij er grappen over. Zoo
schrijft hij uit Dumfries aan zijn zusje Fanny na eenig gerijmel in den trant van:
‘There was a naugthy Boy
And a naughty Boy was he
He ran away te Scotland
The people for te See.

‘Fanny, ik schaam me, dat ik zulke nonsens schrijf en ik zou het ook niet doen, als
ik niet zoo moe was, dat, als ik eenmaal in bed en in slaap gevallen ben, je mijn neus
aan mijn grooten toon zou kunnen naaien en me zoo door
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de stad kunnen rollen als een hoepel zonder me wakker te maken’.
Maar naarmate de reis voortduurde en toen de beide vrienden met regen en mist
te kampen kregen, begonnen zijn krachten hem te begeven en vooral de inspanning
aan eene bestijging van den Ben Nevis verbonden pakte hem zoozeer aan, dat koorts
en keelpijn hem noopten te Inverness de voetreis af te breken en per schip naar
Londen terug te keeren. Den 18den Augustus arriveerde hij hier: ‘bruin en haveloos,
zegt eene vriendin, nauwlijks schoenen aan de voeten, zijn jas van achteren gescheurd,
- een bontmuts, een groote reisdeken en een ransel. Ik kan je niet zeggen, waar hij
op leek’.
Er wachtte hem een slechte tijding. Zijn jongste broeder Tom, van wien hij eens
zeide, dat geen mensch hem ooit zoo goed begrepen had, was gevaarlijk ziek. Zoo
gingen de overige maanden van het jaar grootendeels heen met waken en oppassen
aan het ziekbed van Tom, waarvan hij zich met de meest geduldige en liefderijke
toewijding kwijtte.
(Slot volgt.)
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Verzen
Door Jules Schürmann.
De leeuwerik.
Leeuwerik die uit d'abeel
Vluchtend, in het luchtgoud dringt
Onder 't stijgen klinkklaar zingt
Uit uw zuiv're hooge keel,
In de ruimte wordt gij kleiner
Maar al rijzende gaan reiner
Uw kristal-held're geluidjes
Als uit gladgeslepen fluitjes
Over 't korenveld weerklinken
Waar de gouden halmen blinken,
Luchtig, vluchtig vliegt gij henen
In d'oneindigheid verdwenen.
Doch dan plots'ling ploft gij neer
Stijgt en 'k hoor het fluiten weer:
't Lied van onbevangen blijheid,
't Lied van zomer en van vrijheid,
Van het land en hemel beide,
't Lied der zon die dra zal scheiden,
't Lied der minnenden, die gaan
Zwijgend daar ze uw zang verstaan,
't Lied van menschen en van dingen
Hoor ik met uw keeltje zingen
En wat vreugde zoekt in mij
Zingt in uwe melodij.
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Als de bladeren reeds gelen.
Als de bladeren reeds gelen
In d' aleerste najaarsdagen
Nog de vogels lustig kweelen
Maar de wind alree gaat klagen
Over gladgeschoren weide;
Als de bruin-verbloeide heide
Ligt verlaten door de lieden
Die het buitenleven vlieden
Wars van 't schoone herfstgetij...
Dàn eerst is het dorp voor mij.
'k Loop te dwalen langs de landen
Met mijn kriekenhouten pijp en
Voel mij vrij van alle banden
Tracht het leven te begrijpen,
'k Weet mij één met alle dingen
In wier wezen ik kan dringen,
Hoor mijn vaste kalme schreden
Op den harden kleigrond treden
En ik volg der vog'len vlucht
In de geur-doortrokken lucht.
Rustige avonden en nachten
In 't herkenken van den zomer
En berustend winter wachten
Zijn de vreugden van den droomer,
Die het leven mag beminnen
Eindelijk nu hart en zinnen
Na veel zoeken en veel lijden
Vrede vonden en verblijden...
Herfst! alleen voor hem zijt gij
't Overschoonste jaargetij.
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Vereeuwiging
Door Dr. J.D. Bierens de Haan.
I.
Namiddag: Inkeer tot zichzelf.
In te ipsum redi.
Augustinus.
Zwaar is de dag van herfst. De warmte dooft
Het leven en de lust. In diepe droomen
Steunt koning Marion het lokkig hoofd,
En staart aan 't venster zijner zaal in 't loome
Verschiet en verre luchten peinzend uit.
Een nieuw' Ontroering is in hem vernomen...
De Westewind stort eensklaps een geluid
Van jubeling in 't opperste der boomen...
Tot wereldsch feest wordt het paleis bereid.
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II.
Avond: Innerlijke ontwaking.
Plotseling zal hij een Schoonheid van wonderbaren aard aanschouwen.
Plato.
En zwijgend rees uit kampende gedachte
De koning op en, 't hoofd geheven, week
Uit zijn paleis in 't avondlijk omnachte
Geboomt' - en in zijn hooge hart bezweek
De roem van heerschappij en vorstelijk geslachte,
En is ontwaakt het Innerlijk gezicht
Als naderend met stormwind, en Verlangen
Heeft bevende zijn schreden voortgericht.
En wachtend treedt hij aan, in hoop bevangen,
't Gelaat met ongekenden glans verlicht.
Toen welde voor het laatst verborge' inwendig
De stem der oude Vrees en sprak ter zijde
Met waarschuwend vermaan en wederstandig En nauw herdacht hij wat z' aanhoudend zeide:
(- - ‘Waar gaat gij nu in woud en heuvlen stijgen?
't Is nu geen uur voor dolen: de gestalt'
Des dags verandert: plots de vogels zwijgen;
En 't licht dat langzaam aanving af te neigen
Van 's hemels ruim, zinkt in, en d'avond valt.
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Buiten uw park o koning, wendt uw volk
Zich haastig huiswaarts, dragend zeis en spade;
Zij zoeken 't avondmaal bij kind en gade
In veiligheid. - Zwart dreigt de donderwolk!
Ook gij keer weer. Een huivering doorrilt
Den mensch in deze velden; de gevaren
Beloeren wie hier treedt... een vreemde stilt'
Zijgt neer - keer tot uw huis en feestelijke schare!’)
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III.
Voornacht: Aantocht van den Geest.
Geluid als eens geweldig gedrevenen winds.
Act. Apost.
Marion:
- Nu ik hier nablijf in mijn koningshof,
Dreef aan mijn hoofd voorbij een wonderbare
Gefluister en verzonk in 't eikenlof.
Wie zijt gij dan, die hier zijt neergevaren? Is 't nu geen uur voor dolen? de gestalt
Des dags verandert?.. weer aanwaait en ruist
Dit hoog gerucht in 't loover en ombruist
Mijn wachtend hoofd terwijl de nachtschaauw valt.
(Weerstrevende stem:
- - ‘Bezin u Marion, dit is een waan,
Want stilt' is in 't geboomt en in de lucht
Is geen beweeg; maar in de takken vluchtt'
En vleugelklept' een duif. Spoed hier vandaan
Naar 't toebereide feest en feestgenucht.’)
Marion:
- O Westewind bevrijder! uw geluid
Is mij genaderd van het hemel-hooge.
Waar schuilt gij nu, aan mijn bespeur onttogen?
Ik zag uw vleugel om mijn hoofd gevlogen.
Mijn ziel in wacht ziet naar uw Aantocht uit.
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(Weerstrevende stem:
- - ‘Zwijg Marion, het is nu laat en koud.
In uw paleis helschittert licht van lamp
Aan lamp in veel kristal; maar avonddamp
Hangt om de boomen in dit kille woud’)
Marion:
- Nu hoor 'k opnieuw het drijven uws gezangs
In 't hoog geboomt, en voel mijn voorhoofd langs
't Festijn uws adems juiche' als profetie:
Ruis in mijn denken, eeuwge Melodie!...
Wie sprak van 't licht der lamp in veel kristal
En killen avonddamp? - wat wrange stem
Weerklonk van nergens? Wie mij dreigen zal,
Ik dreig hem weer, en 'k daag en waarschuw hem!
(Weerstrevende stem:
- - ‘Weerhoud den toorn en luister: 't is geen tijd
Voor dolen in dit woud: zie d' avond glijdt
Tot donkrer nacht: ik ben uw Vrees en wijs
Veiligen weg naar 't welverlicht paleis - Rijksgrooten, aangetreden, staan vergaard
En wachtend in de hal; muziek en zang
Zweeft ruisend door de zalen: talm niet lang;
Wie nù alleen blijft... is zijn kroon niet waard - Zijn króón - o aarzel niet! ga ijlings mee
En daag den wind niet uit. Nog ledig staat
Uw zetel in de zaal... eer 't zij te laat
Vlied voor den wind! vlied eer hij komt met wee!’)
Marion:
- Wat heeft mijn Vrees gefluisterd?... 't wondergroot
Bekoren sluit mijn oogen: Vrouw en Kind
En Koninkrijk verzinken. Liefd' en dood
Smachten tot u, Bekoorder, Stormenwind!
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(Weerstrevende stem:
- - ‘Haast u, o Marion! de wind wordt zwaar,
En zwelt tot storm! Ontvlied dit bang gevaar - De kroes en teerling gaan van hand tot hand;
Rijksgrooten dobblen om uw Koningsland!’)
Marion:
- O Ziel van dood en leven, ademtocht
Van het Oneindig: al mijn dagen zocht
Ik u alleen: gij vindt die 't heil verwacht
Ontvankelijk in uwe scheppingsnacht.
Hoe zingt gij diep als orgelzang! O schal
Nog luider om mij! Stuif mijn hoofd rondom
Uw dwarlend blad. Dreun door mij en verstom
Mijn wufte Vrees met uwen stormenval!
Verdelg mijn oude wanhoop en het leed
Van mijn doodzonden door den jubelkreet
Van uw bazuin, o Stormenmacht! Verlicht
Mij in de bliksems van uw Godsgericht!
En breek de kruinen, sleur dit buigend woud
Omver, en grijp mijn torens en paleis,
Woed in mijn siddrend volk! - - wat vreemde wijs
Zong toch mijn Vrees? Zij dobblen? om - welk - goud?
Zij dobblen? wie? de kroes en teerling gaat
In 't rond en boeit wie 't vluchtig spel geniet?
Schittert de lamp waar míjn stoel ledig staat?
nbsp;
Daar straalt een vuur dat uit den hemel schiet...
Weer jaagt een vuur, dat uit den hemel slaat..,
Zet mijn paleis in vlammen, bruist en leekt
De vensters uit; de stormwind drijft; het vuur
Zwelt aan in vloedgolf; schelle noodgil breekt
Jammerend los uit de verwoeste muur...
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En luider stijgt de jammerkreet - - en smoort
In 't stortend puin, waarop de vlam vergloort.
Hoe drijft g' o wind in jubelend geluid
Uw alvermogen over 't doodsveld uit!
Nu huivert in mijn wezen de Ontroering
Van dood en leven. Van nacht-ruimten daalt
Over mij neder heilige vervoering,
Terwijl 't wolkduister d' eerste Ster ontstraalt.
De Geest-oneindig drijft mij aan: ik geef
Mijn Rijk en zijn begrenzing; breek de banden
Der wet voor u: mijn uitgebreide handen,
Juichen u toe daar 'k stervende herleef.
Bevrijder! in uw Aantocht ik verrijze;
Gij viert uw gloriën en danst de rei
Der Vreugd op deze puinen: Groote, Wijze,
In uw Oneindigheid omvadem mij.
Verderver o Bevrijder, mijne leden
Beven van blijdschap in uw scheppingskracht!
Nu is ontwaakt in mij de Wereldvrede...
De storm verstilt. Grootsch zwijgt de Nacht.
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IV.
Nanacht: Vereeuwiging.
Zeitlos und raumlos ist der Nacht Herrschaft.
Novalis.
Bevrijding - Rijk-Orion - Sterrenlicht
Der Eeuwigheid. Hier daalt een blanke regen
Van liefdeglanzen; en bevredigd zwicht
De Tijd en zinkt zijn golfslag allerwege.
Op vleuglen, onbelaân door zwaartekracht
Ben ik tot deze wondren opgestegen:
In wijde cirklen deint de liefdenacht...
O Rijk-Orion met zijn sterrewegen,
O Rijk-Orion met zijn hemelpracht.
De Ruimte draagt mij. In mijn geest beginnen
Gedachten te verbreeden hemelwijd.
Tot wijsheid effent zich de drift der zinnen.
Ik ben de Ster der Godheid en verblijd
Mij in 't ontvangen licht en woon daarbinnen,
Nu uit mijn geest de nieuwe glans zich spreidt.
En in Mijn licht verrijzen toegewijd
De volkeren, herleefd tot Wereldminne Bevrijding - Rijk-Orion - Eeuwigheid!
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Buitenland.
Het is dan gebeurd, wat wij onlangs meenden te mogen voorvoorspellen. De kleine
Balkanstaten, met uitzondering van het voorzichtige Roemenië, dat een afwachtende
houding aanneemt en veeleer tot Turkije dan tot de christenstaten neigt, hebben het
zwaard opgenomen en Turkije den oorlog verklaard. Alle pogingen der mogendheden
om den oorlog te verhoeden, ja te verbieden, hebben schipbreuk geleden en de lang
verwachte strijd heeft een aanvang genomen. Wat de uitslag van de worsteling zal
zijn? Niemand kan het zeggen maar het Turksche leger is - de laatste groote
Russisch-Turksche krijg, de Grieksch-Turksche, de Italiaansch-Turksche bewezen
het - lang niet te verachten; de Montenegrijnsche en Servische benden schijnen zoo
op het oog voor weinig anders dan de guerrilla geschikt; over het Grieksche leger
zijn de gevoelens verdeeld; het Bulgaarsche alleen is goed georganiseerd. Met hun
vieren kunnen de christenstaten evenwel niet de helft van het Turksche leger bereiken.
Het is maar de vraag, of de Turken in staat zullen blijken om de eenheid van
organisatie te verkrijgen, die hun een onbetwist voordeel zou schenken tegenover
de vier, met elkander niet geheel overeenstemmende vijandelijke organisaties. En
tsaar Ferdinand van Bulgarije, hoe uitnemend regent hij zich ook heeft betoond, moet
nog toonen wat hij als opperbevelhebber waard is, terwijl onder de Turken menig
aanvoerder gevonden wordt, die zijn sporen verdiend heeft en hunne troepen, wild
en woest als zij mogen zijn, in doodsverachting huns gelijke zoeken. Of zou de vurige
geestdrift der christenvolken, eindelijk hopend op de verdrijving der gehate, zes
eeuwen en langer hen beheerschende Aziaten, aanvullen wat het getal, de leiding en
de ervaring niet vermogen te geven?
Het antwoord op deze laatste vraag zal binnenkort wel gegeven kunnen worden.
Het aanvankelijk succès der Montenegrijnen Serviërs, Grieken en Bulgaren tegenover
de zwakke grensgarnizoenen der Turken mag moed geven, het is slechts een begin.
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Winnen op den duur de Turken, dan zal Europa zeker niet gedoogen, dat aan het
bestaan der Balkanstaatjes ernstig wordt geraakt. En al zou Europa het gedoogen,
Rusland zeker niet.
Rusland. Met argwaan wordt van alle zijden gelet op de houding van dezen alouden
beschermer der christelijke Balkanstaten. Men wil wel eenig geloof slaan aan de
vredelievende verzekeringen uit Petersburg maar kan niet aannemen, dat de
Balkanstaten de wapenen hebben opgevat tegen Rusland's werkelijken wil. Wat er
thans gebeurd is, ligt zoo ontegenzeggelijk in de twee eeuwen lang waargenomen
lijn der Russische politiek, is zoozeer overeenkomstig de strekking daarvan, zoo
geheel overeenstemmend met de Russische wenschen, dat het moeilijk valt zonder
meer te gelooven aan Sasonof's betuigingen van onschuld aan het geval, aan Rusland's
verklaringen en slappe uitingen van ontevredenheid op zijn brooddronken kinderkens
van den Balkan, aan de volkomen nietsbeduidendheid van de mobilisatie aan de
Oostenrijksch-Poolsche grenzen. In het bijzonder toont zich Oostenrijk, dat ook zijne
belangen op den Balkan heeft en er niet over denkt om de Balkanstaatjes te laten
doen wat zij verkiezen, ongerust en ook daar hoort men van ‘onschuldige’ manoeuvres
en ‘nietsbeduidende’ garnizoenswisselingen, ja ‘gedeeltelijke’ mobilisatieplannen.
Totnogtoe gelukte het Poincaré den vrede te bewaren, daarbij gesteund door de
Duitsche politiek en de Engelsche regeering, allen bevreesd voor den wereldbrand,
die zou kunnen ontstaan. Maar als Turkije wint, is te verwachten, dat Rusland zich
niet onbetuigd zal laten. En wat dan? De oostersche vulkaan is gaan werken en
niemand kan zeggen, wat die werking ten gevolge zal hebben.
En als Turkije verliest? Dan kan het alleen nog een veeg bestaan rekken met steun
van Engeland of Duitschland. Maar tegen welke offers?! Niet alleen Novibazar,
Macedonië, Epirus zijn dan voor de Turken voorgoed verloren maar ook Kreta, ook
de eilanden misschien. En het zal een ernstige vraag worden, hoe lang zij
Konstantinopel nog zullen houden, ja òf zij het zullen houden.
Intusschen, het grillige oorlogslot is geworpen. Wij hebben af te wachten, hoe de
kogel rollen zal.
Italië speelde intusschen de dankbare rol van den derde, die zich verheugt. Het is
niet denkbaar, dat het met Rusland op zoo goeden voet staande Italië niet mede een
rol heeft gespeeld bij de leiding der uitbarsting op den Balkan: het geeft te denken,
dat Montenegro, ook met Italië zoo nauw verbonden - zoo goed als met Rusland den aanval begonnen is.

Onze Eeuw. Jaargang 12

304
Het eerste gevolg van het uitbreken van den oorlog op den Balkan is dan ook geweest,
dat de onderhandelingen te Ouchy bij Lausanne vlot zijn afgeloopen, al dreigden de
Turken nog op het allerlaatst met afbreking, welke door Fransche tusschenkomst
verhinderd schijnt. De, naar men zegt door Poincaré, uitgedachte formule voor den
afstand van Tripoli en Barka aan Italië was deze, dat Turkije ‘autonomie’ verleende
aan de beide provinciën, door Italië tot deel van zijn gebied verklaard, de Turksche
troepen terugtrok en zich alleen voorbehield de geestelijke overheid van den Kalief
over zijn geloofsgenooten, waartegen ook andere mogendheden geen bezwaar
hebben.... voorzoover die overheid zich niet te zeer laat gelden. Italië geeft 40 mill.
lire, laat de veroverde eilanden weder aan Turkije, mits amnestie voor de afvallige
onderdanen en ‘hervormingen’...à la Turque. Zoo is dan deze oorlog uit na een een
jaar van bloedigen strijd, waarin de kleine Turksche troep onder Enver bei zijn waarde
toonde en... tevens duidelijk werd, dat Italië nog heel wat oorlog tegen de Arabieren
zal hebben te voeren, eer het zijn nieuwe provinciën rustig bezit en ervan gemaakt
heeft wat het ervan hoopt te maken: een bloeiend débouché voor overtollige bevolking,
een cultuurland zooals het in de Oudheid was. In ieder geval, met ongeveinsde
bewondering kan men de taaiheid bejegenen, waarmede Italië zijn doel heeft weten
te bereiken; de zware opofferingen waardeeren, die het zich ter wille van dat doel
heeft laten welgevallen; de eenheid van geest, waarmede het gansche koninkrijk deze
‘nationale’ zaak tot het einde toe heeft gesteund. Eerlijk verkregen is het nieuwe
bezit geenszins maar met kracht en energie ongetwijfeld en inzooverre is er sprake
van een ‘eervol’ einde dezer niet zeer eervol begonnen worsteling van het
nieuwbakken ‘Romeinsch keizerrijk’, waarvan reeds gerept wordt.
Het einde is zoo plotseling gekomen, dat men zou willen vermoeden, dat de
Balkanoorlog alleen met dit doel was aangestookt, vooral toen in de eerste dagen
der gemeenschappelijke mobilisatie van de christenstaten die mobilisatie zóó langzaam
voortging, dat men alleen aan dreigement kon denken. De oorlogsverklaring van
Montenegro nam toen alle gedachte aan eenvoudig dreigement weg, òf: was het
misschien de laatste stoot, die Turkije moest bewegen om toe te geven? Dan zou
men kunnen onderstellen, dat de beweging in de Balkanstaten den trekkers aan de
touwtjes van het marionettenspel ten slotte uit de hand is gevallen, dat zij dieper was
gegaan dan gewenscht werd ook door de hoofden dier kleine
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staten zelf. Geheel onwaarschijnlijk is deze opvatting niet; integendeel, de houding
van de Balkanvorsten zelf geeft aanleiding tot zulk een onderstelling en die van de
met hare ‘ernstige’ waarschuwingen te laat komende mogendheden evenzoo. Het is
meer vertoond, dat eenmaal opgewekte volkshartstochten - en deze zijn onmiskenbaar
werkzaam - niet meer in bedwang te houden waren, nadat het doel, waarmede zij
waren opgewekt, reeds bereikt was. Ook de houding van Rusland wettigt zulk een
onderstelling, die, als ze juist is, vooreerst nog wel niet uit authentieke stukken kan
bewezen worden.
Dan zou het ook wel mogelijk zijn, dat waarheid bevatten de jongste onthullingen
over den moord op Stamboulof en dien op koning Alexander en Draga, waaruit
blijken zou, dat zij vielen, omdat zij tegenover het al te machtige Rusland een
Balkanbond onder leiding van Turkije wilden. Er geschiedt meer in de politiek dan
‘is dreamt of in our philosophy’, in de philosophie van krantenen overzichtschrijvers,
die gaarne alles wilden weten en, als zij niets weten, toch doen dikwijls en doen
moeten alsof zij het wisten, alsof zij zaten in den raad der goden.
Zooveel is op dit oogenblik duidelijk, dat de Turken, hoewel bloedigen tegenstand
biedend, voor het oogenblik èn numeriek èn feitelijk in het nadeel zijn: Skoetari,
Saloniki, Adrianopel worden ernstig bedreigd en men hoort zelfs van een stoutmoedig
plan der Bulgaren om rechtstreeks op het ontredderde Konstantinopel aan te trekken.
Weldra zal bij het sterke Adrianopel ten minste een ernstige beslissing moeten vallen.
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Leestafel.
Dr. P.D. Chantepie de la Saussaye. Hoogleeraar te Leiden. Het Christelijke
Leven. Deel II. Haarlem, de Erven F. Bohn, 1912.
De gelukkige bezitters van het eerste deel dezer christelijke ethiek zullen zich
gelukwenschen dat de schrijver tijd genomen heeft zijn arbeid rustig te voltooien.
Want daardoor is dit tweede en laatste deel voor hen een voortdurende verrassing
geworden. Toch wisten zij vooraf precies wat zij hier konden verwachten. Immers
het eerste deel had gebracht tot de ontwikkeling van het persoonlijk christelijk leven,
en de Voorrede had beloofd dat in het tweede deel de beschrijving van den
persoonlijken christelijken wandel zou ten einde gebracht worden en daarop zou
volgen die van de kringen der gemeenschap: familie, staat, maatschappij, kerk,
menschheid, Godsrijk - en aan deze belofte is stipt voldaan.
Doch daarom werd de verrassing te grooter. Want juist die ontwikkeling van het
christelijk leven en het optreden ervan in de kringen der gemeenschap te beschrijven,
scheen het niet bijna ondoenlijk? Tenminste voor wie niet genoeg heeft aan schema's,
lijstjes en academisch getheoretiseer, waarmee zoovele ethieken ons afschepen. Ja,
wij vermoedden, hoopten dat de schrijver zich en ons zou redden uit de te-voorziene
dilemma's en impasses door zijn fijne ironie - en vreesden dat toch ook heimelijk.
Want ironie is wel godenspijs, den mensch onmisbaar, maar toch, als we erg in de
knel zitten, hebben we niet genoeg aan ironie. En we zitten tegenwoordig wel erg in
de knel met de vraag, met de taak hoe het christelijk leven zich zal handhaven in,
invloed zal oefenen op de kringen der gemeenschap.
Nu wordt de eerste verrassing dat in dit tweede deel zooveel minder ironie is dan
in het eerste. Daar mòèst die ook wel meer aan het woord zijn om allerlei misverstand
te voorkomen, om namaak en schijn, die nergens weliger tieren dan op ‘christelijk’
terrein, af te wijzen. Doch nu dit eenmaal geschied is, en systeem-jagers,
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theorie-berijders en dogmatische zielen wel weten dat ze hier platzak thuiskomen,
geen stokpaardjes vinden en tevergeefs zoeken - nu houdt de schrijver zijn ironie
terug, excuseert er zich zelfs een enkele maal voor (bl. 125, noot).
Wat de lezer dan voor die ironie in de plaats krijgt is niet met één woord te zeggen.
Laat ik het noemen: een ongemeene verzekerdheid, die door den absoluten twijfel
heen is gegaan, en daardoor gezag heeft gekregen. Absoluut noem ik dien twijfel,
omdat hij niet slechts wijst naar het heilighuisje van onzen tegenstander, maar ook
naar onze beste bezittingen. Zoo schrok ik bv. toen de schrijver ook al bezwaar had
tegen ons Wilhelmus (bl. 148), en zoo zal een andere lezer op een andere manier
schrikken. Maar hij zal ten slotte, als ik, bemerken, dat juist daardoor de dingen ons
duidelijker, vaster worden. Vandaar dat ik geen tweede boek uit den laatsten tijd ken
dat zoo opbouwend, stichtend werkt, en met zulk een gezag spreekt. Ook waar het
de kwestie openlaat. Zooals bv. hier. ‘Het is de kortzichtigheid geweest van de liberale
periode uit het pas verleden, dat zij zoo goedkoop den staat met zijn recht en de kerk
met haar religie van elkaar kon scheiden. Zoodra men daartegenover zeide: ziehier
nu niet “de staat”, “de kerk”, maar ziehier de menschen met hun diepe behoeften, en
het leven in zijn veelzijdige uitingen, moest de verlegenheid beginnen, en is ook
inderdaad begonnen’ (bl. 149).
Dit is natuurlijk een citaat uit het hoofdstuk De Staat, dat mij wel het magistraalste
van het boek schijnt, omdat de problemen die hiermede samenhangen, zoo scherp
onder de oogen zijn gezien en voor den christen, zoover dat kan, tot bevredigende
oplossing zijn gebracht, omdat men het gevoel heeft dat al deze problemen niet
slechts zijn doordacht, maar zijn doorleefd. Doch dan wil ik hetzelfde ook zeggen
van een hoofdstuk als De Familie. Altijd wordt van binnen uit, na eerst de
voornaamste literatuur en de eigenlijke moeilijkheden te hebben vermeld, de
onderhavige zaak zeldzaam wijd en scherp voor den christen besproken. Zoodat men
bij het hoofdstuk De Familie meent niet één maar alle mogelijke familielevens mede
te maken, zonder het normale een oogenblik uit het oog te verliezen.
Vooral ook hierdoor werkt dit boek zoo opbouwend omdat de lezer het gevoel
krijgt dat de schrijver hem volkomen vertrouwt, en hem steeds verder brengt door
hem uit het vele verwarrende het wezenlijke te bevestigen.
Het alleraangenaamste echter van dit boek blijft mij dat dit nu
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eens niet behoeft aanbevolen te worden. Het is toch reeds in veler handen en spreekt
reeds tot veler harten. En het zal dit bij toeneming meer doen, daaraan behoeven we
nu eens niet te twijfelen.
G.F.H.
J. Eigenhuis. Uit het Zeedorp. Amersfoort. Valkhoff en Co., 1911.
Eigenhuis' nieuwe bundel valt niet bizonder mee. Immers gelijk zijn hier onlangs
besproken roman Groei ons liet meemaken de ontwikkeling van Hannesje tot een
veelzins sympathieke persoonlijkheid, zoo wekt deze nieuwe bundel Uit het Zeedorp
door zijn vereeniging van zee en dorp de verwachting van een frissche atmosfeer.
Deze verwachting wordt echter niet vervuld. Noch op zee noch in een dorp komen
we; zooveel te meer in sloppen waar ziekte van den man het gezwoeg der vrouw, of
geslons der vrouw de vlijt van den man te schande maakt. Of in een fabriek waar
hartelooze divendendjagers den arbeider uitbuiten, die, alleen te redden door het
socialisme, te kinderlijk blijft om dit in te zien.
‘Och, lieve 'aertje, wat 'n ellende te gelik’, deze zucht, waarmee de titelschets
eindigt, neemt de lezer over, zonder daardoor diep ontroerd te worden. Want, och
ja, deze ‘Armeleutmalerei’ is wel juist, de schrijver heeft en vraagt wel deernis met
deze beklagenswaardigen, vergoelijkt ook geenszins hun gebreken, wijst zelfs een
weg ter ontkoming, maar het gaat niet diep. Gelukkig te weinig tendenzschrijver om
als Querido in zijn Menschenwee of als van Hulzen in De Man uit de Slop van den
proletariër den held, den alleen-belangrijken mensch en van het socialisme het ware
evangelie te maken, maakt hij ons evenmin duidelijk waarom hij juist deze
deerniswaardigen ter uitbeelding koos, en van geen ander geneesmiddel rept dan van
socialisme en leerplichtwet. Wisten we niet uit zijn Groei dat hij ook dieper tonen
kon aanslaan, we zouden uit dezen bundel vermoeden dat hij bovenal met zijn tijd
wil meegaan, en dus geeft wat de mode voorschrijft: alleen belangstelling voor
proletariërs en alleen nog iets verwachten, misschien, van het socialisme. Doch bij
zelfbezinning moet hij wel inzien dat deze wereld, waarin de mode ons roept, te eng
en te dogmatisch is dan dat de kunst daarin kan tieren.
G.F.H.
J.L.F. de Liefde. In liefde bloeyende. Twee deelen. Utrecht. H. Honig,
1912.
De schrijver van deze tamelijk lijvige roman - in meer dan 400 blzn. - heeft zich
ongetwijfeld wel een ernstige en zware
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taak gesteld: hij heeft het levensbeeld willen teekenen van een jong meisje, dat
begaafd is, dat diep gevoelt, dat wat stil en teruggetrokken van aard is, dat meent
haar leven te kunnen vullen door zich aan de kunst te wijden, dat dan een groote
liefde leert kennen voor een jongen man, die - de ‘alte Geschichte’ - zich een andere
kiest; daarna dwaalt zij eigenlijk door het leven als een dolende, zoekende ziel, komt
in opstand tegen het lot, vindt geen bevrediging in de verschillende soorten van
arbeid, waaraan zij al haar krachten geeft, totdat zij eindelijk rust en vrede vindt in
het geloofsvertrouwen dat wel haar zuster en anderen uit haar omgeving reeds bezaten,
maar dat zij eerst na vele lotswisselingen en na langen strijd haar deel kan noemen.
Het is na dien grooten omkeer in haar zieleleven, dat de man, die eenmaal haar liefde
onbeantwoord liet, nu weduwnaar geworden, tot haar komt, haar zijn liefde belijdt
en ook van haar hoort, dat zij hem nog altijd is blijven liefhebben. Maar aan een
huwelijk met hem - hoe hevig door haar vroeger ook begeerd - kan zij nu niet meer
denken, want hij mist het geloof, dat zij nu in de stormen van haar leven heeft
veroverd. Dus laat zij hem gaan, hopende dat, als zou het eerst na haar dood zijn,
God ook hem het Leven zal doen vinden...
Ziedaar in weinig woorden de opzet van het verhaal naverteld. Van dit gegeven
was zeker een goede roman te maken geweest. Maar m.i. is de schr. daarin niet
geslaagd. Er is in de 400 blz. te veel en te weinig. Te veel is er aan allerlei kleine
episoden, vooral in het eerste deel, maar verder ook nog; telkens ontvouwt de schr.
ons tafereeltjes, die dan met groote uitvoerigheid ons worden geschilderd doch ons
niet veel verder brengen; nutteloos of bijna nutteloos bijwerk. En te weinig is er in
dit boek aan psychologische diepte. Er wordt wel heel wat geredeneerd en gepraat
over levensraadselen, maar ook daarmee komen we niet veel verder en wij gevoelen
daarin niet hoe Heleen langs dien weg tot de oplossing moet komen. Haar bekeering
is den lezer een verrassing; in een paar bladzijden wordt ons dat, wat dan toch juist
het groote moment is, even meegedeeld. Sluit men het boek op de laatste bladzijde
dicht, dan kan men den indruk niet weren dat de schr. liefst zich vermeit in
‘kleinmalerei’ en bij voorkeur genre-stukjes maakt: Heleen en haar zuster Kitty
gelogeerd in het kleine stadje, waar een optocht zal worden gehouden (begin van het
eerste deel), Heleen als tijdschrift-redactrice, als spreekster, op reis, als verpleegster...
maar waar het ging om de diepere en
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hoogere dingen, daar schijnt de schr. met voor hem te zware moeilijkheden te kampen,
vooral waar dan de groote omkeer in dit leven moet worden aannemelijk gemaakt.
Allicht had, zoo meenen wij, deze auteur beter werk geleverd, wanneer hij minder
hoog had gemikt, wanneer hij maar eenvoudig-weg zich beperkt had tot een simpel
verhaal, waarin al de wel-aardig vertelde tafereeltjes de hoofdzaak hadden kunnen
en mogen zijn en waaraan niet de eisch werd gesteld dat wij iets zoo gewichtigs en
geweldigs zouden meemaken als hier dan toch de hoofdzaak zijn wil: het feit dat
deze jonge, zeer intellectueele vrouw, door teleurstellende levenservaringen eerst
bijna tot wanhoop gebracht, ten slotte volkomen vrede gaat vinden in de vaste
overtuiging dat God ook haar leven leidt.
Geeft dus in dit opzicht de roman te weinig, en in een ander weer te veel, wij
herhalen, dat verschillende episoden wel levendig verteld zijn. Slechts hindert ons
daarbij des schrijvers voorliefde voor ietwat buiten-issige woorden en woordvormen.
Waar haalt hij ‘snok’ vandaan? Wat beteekent het te zeggen dat de lieve,
aantrekkelijke Kitty ‘als altijd haar levensplezier over allen, die het begeerden en
niet begeerden, uitsputterde’? - Wanneer Heleen dweept met den jongen man, die
aanvankelijk haar voorbijgaat, bedenkt zij dat ze geen vriendinnen gehad heeft, geen
vriendschap gekend heeft, die bij andere meisjes is een voorloopige vervulling totdat
ze verloofd raken. ‘Niemand had nog iets afgesnoept van wat ze te geven had’. Straks neemt Heleen zich voor als spreekster in voordracht-avonden op te treden;
daarin zou ze haar weg zoeken en vinden. ‘Ze richtte zich krachtig op, met beide
voeten staande op de zaak van haar wil.’
Waartoe dienen zulke... eigenaardige zinswendingen? Ja... waartoe?
H.S.
Gedichten van A.M.J.I. Binnewiertz, pr. Tweede Bundel. Leiden. H.J.
Dieben, 1912.
Deze gedichten, de vertolking van eenvoudige priestergedachten, die in hunne
dateering een aantrekkelijk biografisch karakter dragen, hebben in dictie of
rhythmische schoonheid niet veel dat den hoorder tot plotseling luisteren dwingt,
hem bekoort, aangrijpt of een sterke begeerte bij hem wekt het gehoorde te onthouden
en tot stille herdenking te bewaren. Maar er ligt over het geheel een zekere
ongeveinsdheid, die de oprechtheid van des dichters aandoeningen waarborgt en ons
de meeste zijner gedichten
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met instemming doet lezen, ook met ingenomenheid omdat hij zijnen bundel vrij
heeft weten te houden van alles wat naar gezwollenheid zweemt.
K.K.
Willem Kalma. Verzen. Krimpen aan de Lek. Meindert Boogaerdt Jr.
Op de randen van oude teekeningen zien we vaak hoeveel nadenken en inspanning
een bepaalde armwending, eene kniebuiging, een draai van den hals den kunstenaar
heeft gekost vóór hij ermee tevreden was en ze waagde op te nemen in zijn tafereel.
Eene dergelijke gewaarwording van belangstelling en nieuwsgierigheid als ons dringt
om te zoeken welke onder de verschillende proefnemingen tenslotte des kunstenaars
keus is geworden, houdt ons vast onder het doorlezen van Kalma's verzen. Want
deze dichter weet wèl wat hij bezingen wil: de effen kalmte van den stervenden dag,
de heilige stilte van den nachtelijken hemel, de ontroerende herdenking eener
sluimerende liefde. Maar het is of telkens weer de vorm dien hij koos hemzelven
mishaagt, en dan bezingt hij opnieuw hetzelfde thema - soms in gedeeltelijk gelijke
woorden en beelden. En zoo - om eene andere vergelijking te kiezen - zoekt en
praeludeert deze dichter voortdurend, gelijk een fluitspeler of een pianist zoekend
naar eene melodie. Niet zelden tast hij mis, zooals in dat onnatuurlijke
Hoog staat de zon met goudlichtend hoofd,
- Een blonde bruid -

of in het gekunstelde
Mijn ziel is als een blauwe nacht
Die stille wacht
Op zilvren zegen;

soms is het alsof de toon niet voluit wil klinken, en de dichter den steun der
woordverwringing noodig heeft om zijn lied oorspronkelijk te maken, als in den
vierden regel van deze strofe:
Een stille herfstdag staat
In wit en blauw.
De wijde weiën zijn wachtend stil,
Het water rimpt gouden in even-geril,
De kimmen neev'len in wazig blauw
En zilver grauw.

Maar niemand, die met aandacht deze gedichten leest, of hij hoort door allerlei
conventionneels, gezochts en ook onrijps heen de
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stem van een poeet klinken, eerst nog onduidelijk, maar straks - in de verzen der
Herinnering - zuiver en klaar, gelijk in dit treffende lied:
En of ik ook mijn droevige Verlangen
Al troosten wil, en telkens haar misleid
Met woorden, en haar lichte, blijde zangen
Van vreugde dicht om gouden zomertijd,
En met haar ga langs stille avondpaden,
Of nederzit in 't late schemerlicht
Bij 't water onder dichte boomebladen,
Als ver de dauw al op de velden licht;
Zij luistert zwijgend naar mijn zachte woorden
En glimlacht droef, als soms in de avondstond
Wij 't regendrupp'len op de blaad'ren hoorden,
Of zij maar nauw mijn zacht gepraat verstond.
Maar in den nacht, stil naast mij neergezeten,
Buigt ze op mijn schouder neer het donk're hoofd
En schreit dan zacht om wat zij nooit vergeten
Kan. Liefde, die ik eens haar heb beloofd.

Wat mij in dit gedicht nog stoort - de ‘boome-bladen’ in den zevenden regel, en het
enjambement in den voorlaatsten - schijnt me gering in vergelijking met den indruk
van zuivere aandoening en verzorgde uitwerking dien het geheel op mij maakt.
K.K.
Niobe. Gedicht van Edward B. Koster. Derde druk. 's Gravenhage. L.A.
Dickhoff Jr., 1911.
Er bestaat eenige aanleiding om met een enkel woord de aandacht te vestigen op het
feit dat Kosters Niobe in den loop van het vorige jaar in derden druk is verschenen,
omdat de hieruit blijkende waardeering van een van des dichters oudste werken eene
eigenaardige beteekenis heeft. De Niobe toch vertegenwoordigt een genre van poëzie
waarin weinigen hier te lande Koster evenaren, niemand wellicht hem overtreft. De
oud-Helleensche mythen worden hier verhaald in eigen dichterlijken trant, die soms
opzettelijk de klassieke vormen tot in de woordkeus navolgt, soms in de verte hare
klanken herhalend naast de bekoring der reminiscentie het welbehagen om de
hernieuwing der oude schoonheid in ons opwekt, somtijds echter de paden der oude
kunst doortrekt
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in den hedendaagschen stijl en zoo de joy for ever uitgaande van de oude schoonheid
genietbaar maakt ook voor hen wien het orgaan ontbreekt om het oude Helleensche
schoon te waardeeren.
K.K.
Josef Cohen. Kitty Optenberg. Amsterdam. Van Holkema en Warendorf,
1912.
Laat het ons maar dadelijk zeggen: na ‘Ver van de Menschen’ is dit boek ons eene
teleurstelling. ‘Ver van de Menschen’ is den lezers van Onze Eeuw bekend: zij hebben
dat verhaal uit het Overijselsch boerenleven in onze afleveringen gevonden voordat
het in den handel werd uitgegeven en zij zullen met ons het eigenaardig talent, dat
zich daarin uitspraak, hebben gewaardeerd: er was iets episch in die figuur van den
man, die door allerlei lotswisselingen vasthoudt aan de traditie van zijn huis en dat
beeld stelde de schrijver plastisch, ten voeten uit, voor ons. Het was in zijn soort
groot en breed en goed werk. Maar iets dergelijks kan toch met den besten wil ter
wereld van deze familieroman: ‘Kitty Optenberg’ niet worden gezegd. Eigenlijk had
dit boek niet ‘Kitty’, maar ‘Jan Optenberg’ moeten heeten; Kitty's dagboek is het
dat wij te lezen krijgen, maar zoo goed als heel onze aandacht en - ten onrechte onze sympathie wordt gevraagd voor haar oudsten broer Jan en diens verloving. Jan
nu wordt ons geteekend als een ernstig man, die zoowat ‘vadert’ over de jongere
broer en het zusje, welke onder leiding van tante Adèle bijeenwonen. Maar het is
onverklaarbaar en wordt ons dan ook niet verklaard hoe deze ernstige Jan, niet zoo
piepjong meer, zulk een degelijk, braaf en verstandig mensch, er toe komt zich te
verloven met die zekere Eline, die wel heel mooi en heel elegant is, maar die (zooals
ze aan haar aanstaand schoonzusje vertelt) van haar veertiende jaar geen ander
levensdoel heeft gekend dan ‘een jongen en een toekomst’ te hebben, Eline, die wanneer ze dan in haar Jan den ‘jongen’ en de toekomst gevonden heeft, 's avonds
in donkere plantsoenlaantjes met een vriend van Jan's broer gearmd wandelen gaat...
Dat geeft dan natuurlijk heel veel misère in den huize Optenberg en er moet weer
heel veel gebeuren voordat ten slotte Jan toch Eline trouwt. Middelerwijl is een der
broers gestorven en raakt Kitty geëngageerd. Maar dat alles is het niet, waarvoor
onze grootste belangstelling wordt gevraagd: om Jan en zijn huwelijk is het te doen,
maar juist Jan begrijpen wij evenmin als zijn huwelijk. We weten en hooren veel te
weinig van hem -
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steeds zien we hem door Kitty's oogen en voor Kitty is hij een afgod - om met ons
zelf tot klaarheid over zijn karakter te komen. Wat wil deze geschiedenis zijn? La
Femme et le Pantin? Hoe komt Jan zoo verblind te zijn? Men wordt er niet uit wijs.
Niet Jan's aard alleen is onwezenlijk en ontastbaar in dit boek; het geheele gezin en
gezinsleven, wat die menschen doen en laten en zeggen, komt ons allemaal zoo
onwezenlijk voor. Om den indruk te geven van wat men een ‘lawaaiig troepje’ noemt
laat de schr. bij voorkeur Kitty en haar broers, ook Eline, niet spreken, maar ‘joelen’,
‘schateren’, ‘roepen’. B.v. (blz. 51):
‘Heb je wel eens verzen gemaakt, Kitty?’ informeert Jan ernstig.
‘Welnee,’ joel ik, ‘dat is een uitvinding van Eline.’
‘Pas op!’ schatert Jan jong, ‘als je haar verdacht maakt.’
‘Wat dan?’ coquetteert Eline.
En zoo gaat het vrijwel het heele boek door.
Neen, in dit boek weet de schr. ons niet de illusie der werkelijkheid te geven; wij
lezen het voortdurend als een geschreven verhaal, zijn geen oogenblik ‘er in’; het
schijnt alles bedacht. Ziehier b.v. als proeve de (melodramatische) wijze, waarop
Jan verneemt dat Eline met een ander is ‘uit’ geweest. De familie zit aan tafel. Steven
(een der jongere broers) heeft het feit op school gehoord en dit pakt hem zoo aan dat
na Jan's tafelgebed zijn hoofd zwaar op tafel valt en hij luide snikt. Kitty wil dat
hoofd oprichten, maar het valt terug als van een bewusteloos mensch. ‘Tante Adèle
zit stakerig-rechtop en dient de soep op in de borden.’ Met onbegrijpelijke
onverschilligheid voor de vreemde houding van den knaap zegt zij ‘hard’: ‘Hij zal
wel weer bijkomen’. Maar Jan vraagt Steven wat er is en deze huilt: ‘'t Leven is zoo
vreeselijk. Dat heb ik nog niet bedacht.’ Nu wordt het plotseling donker in de kamer
‘zóó vroeg als nooit te voren.’ Als tante Adèle het licht zal aansteken, scheurt een
enkele schrei de stilte. ‘Rossig licht van flambouwen wordt in het diepe duister van
onze kamer geslingerd. Waar we onze oogen heenwenden, zien we, spookachtig,
onze schaduwen, en we staren er naar, als naar een schrikbeeld, dat onzen blik
gebannen houdt.’ De lezer denkt dat er een fakkeloptocht voorbij trekt. Neen, het is
een anarchistisch colporteur die ‘het schandaal van een ambtenaar hier ter stede met
de verloofde van een heer uit de beste kringen in onze stad’ te koop aanbiedt.
‘De glans der flambouwen buiten beeft om ons heen en geen
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van de broers beweegt zich.’ Jan's hoofd valt op zijn borst en hij roept uit: ‘Eline!’
Het wordt nu doodstil in de kamer. Kitty gaat naar de keuken om een glas water te
halen. Dan zal zij het Jan zeggen. En zij zegt het. Jan ‘schreeuwt zijn verdriet uit.
De broers zitten om hem heen, een zwijgende, lijdende kring. Dat zoovelen zijn smart
weten, troost hem. Hij slaat nu zijn handen voor 't gelaat en huilt zachtjes.’
‘“Eline,” smeekt hij, “Eline.” Dan wendt hij zich naar me toe. “'t Is toch mogelijk
dat ze zich vergist hebben,” schreeuwt hij schor.
“Ze heeft je altijd voorgelogen,” trek ik zijn nieuwen twijfel in duizend stukken...’
Enz. ‘De broers om de tafel kijken verwonderd. Zwaar laat hij zijn slappe vuist op
de tafel vallen en hij schreit zoo woest, dat 't het weder-naderende geluid der
volksmenigte diep overstemt.’ Ligt het aan ons, als zulk een beschrijving ons niet pakt?
H.S.
M.J. Brusse. Het rosse leven en sterven van de Zandstraat. Met 30
illustraties. Rotterdam. W.L. en J. Brusse, MCMXII.
Over Brusse en zijn werk hebben wij reeds bij meer dan een gelegenheid hier
geschreven: men kent zijn bijzonder talent van waarneming en zijn stijl, die de
werkelijkheid zoo duidelijk doet zien; hij is de verteller van wat onder de menschen
gebeurt, de meer-dan-verslaggever, die in verschillende kringen en omgevingen,
liefst onbekende of althans zulke waar gij en ik niet komen, het eigenaardige gaat
observeeren om dat dan in zijn suggestieve taal na te schilderen. Toen dus in
Rotterdam de Zandstraat zou worden gesloopt..., wel, iedereen in ons land weet wel
wat dat voor buurtje was, het donkerste van de Maasstad, en het was dus juist een
kolfje naar Brusse's hand om het heel-aparte van dat wereldje nog eens te gaan
bestudeeren. Nog eens, want hij was er vroeger reeds geweest, maar nu de slooper
in aantocht was, is hij er weer heen gegaan om nog eens uitvoerig en omstandig het
beeld van deze singuliere buurt, van dit ‘rosse leven’ te leeren kennen. In dit boekje
geeft hij het beeld zooals men dat van Brusse kan verwachten, levendig en vol ‘verve’,
ook met hier en daar een tikje goedmoedige filosofie, - wel wat te goedmoedig maar
onzen smaak. Wij willen wel gelooven en houden ons wel overtuigd dat er brave
menschen ook daar woonden - en slechtaards daar
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buiten! - maar wij meenen toch dat de schrijver, idealist trots zijn realisme en
misschien ook te ver gedreven door zijn artiestenwaardeering van het in alles
ongewone der omgeving, nu en dan vergeet hoe toch feitelijk die heele omgeving
een broeinest en kweekplaats van allerlei ondeugd en misdaad was. Voor latere
geslachten kan dit boekje dienst doen als een (beschamend) beeld van het leven in
de sloppen en steegen onzer groote steden.
H.S.
Anna van Gogh-Kaulbach. Impromptu's. Amsterdam. P.N. van Kampen
en Zoon, z.j.
Heel ongelijk van inhoud en van waarde, deze gebundelde ‘impromptu's’: er zijn
wel gevoelvolle schetsjes in van een gestorven kindje, ook een niet-onaardig dat
‘Kindergedoe’ heet, simpel tafereeltje van spelende wichten. ‘Verjaarscadeau’ vertelt
van den jongen, die graag een horloge wou krijgen, daarin teleurgesteld wordt, maar
een klein, oud tantetje, die hij wel eens brutaliseert, geeft hem een speelgoed-horloge;
eerst denkt hij dat het ironie van het menschje is, doch als hij begrijpt dat zij er hem
heusch pleizier mee dacht te doen, neemt hij zich plechtig voor de goede ziel voortaan
nooit meer te hinderen. Dan: ‘Een vrouw’ en ‘Herfst’, schetsjes uit het huwelijksleven,
niet heel belangrijk. ‘Stand’: wel grappig: de teleurstelling van het rijk-geworden
timmermansgezin, wanneer al de schoolmakkertjes der dochter voor het partijtje
bedanken. ‘Zieke’: of het verhaal van een winkelier met een steenpuist onder zijn
neus; wat ruw verteld, onsmakelijk en niet vermakelijk. ‘Aanzoek’ - wel sympathiek,
deze notaris, die na achttien jaar opnieuw de vrouw ten huwelijk vraagt, die hem
indertijd heeft afgewezen, nu een ouwe weduwe met zes kinderen is en hem niet
verbergt dat niet louter liefde haar thans ‘ja’ doet zeggen. Ten slotte: ‘Avond’, in
dialoogvorm de ontzettende tragedie van het overgelukkig schrijvers-paar, waarvan
de man aan kanker lijdt en een uiterst pijnlijken dood tegemoet gaat; van hun besluit
om samen te sterven, den dood voor beiden te ‘roepen’, zien zij af omdat nog hun
groote werk moet worden afgemaakt; nu, dat zal zij doen en daartoe blijven leven;
hij kan reeds nu niet meer werken en zij reikt hem den morphinedrank om het einde
te verhaasten....
Ongelijk, en van bonte verscheidenheid. Aan den lezer, zoo hij wil, de taak om
de balans op te maken.
H.S.

Onze Eeuw. Jaargang 12

317

Ten afscheid.
Te beginnen met 1 Januari 1913, zal de naam van den ondergeteekende ontbreken
in de lijst der redacteuren van ‘Onze Eeuw’. Licht zullen er onder de lezers enkelen
zijn, die gaarne zouden weten: waarom? Te hunner inlichting een kort woord.
Zich zelven aan te halen behoort, in de letterkunde, niet tot de goede manieren.
Mag het echter ditmaal eens bij uitzondering gebeuren? Op de bladzijden 210 en
volgende van het 1e deel, dat gedurende den vijfden jaargang verscheen, bevatte
‘Onze Eeuw’ uit de pen des ondergeteekenden naast andere ook deze beschouwingen:
‘..Denkt men zich al de verschillend geschakeerde groepen, in het volk en in de
Staten Generaal voorhanden, gerangschikt op eene rij, zoodat na de socialisten en
de vrijzinnig-democraten eerst de twee afdeelingen der liberalen komen, daarna de
Christelijk-historischen en de Friesche anti-revolutionnairen en eindelijk de
katholieken met de Calvinistische phalanx, dan vindt het wel geen tegenspraak, dat
men, als regel, in bondgenootschappen telkens tusschen twee onmiddellijk op elkaar
volgende verscheidenheden
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niet veel aanstootelijks meer ziet... Slechts wordt er niet zoodra ook maar van verre
gezinspeeld op.. toenadering tusschen de geloovige en de moderne “droite” (de beide
“centrum”-groepen), of Holland komt in last. Dat ware wederzijds verraad! Want
immers: tusschen die twee groepen gaapt de afgrond!..
Welnu.. dat meten met twee maten is de ongerijmdheid zelve. Ook voor wie in
zijne staatsbeschouwing de Godgeleerdheid niet versmaadt. “Onze Eeuw” zou “Onze
Eeuw” niet zijn, zoo ieder “ethische” rechtzinnige, als zoodanig, van zelf zich dichter
wist verwant aan Protestantsche belijdenis-mannen, laat staan: aan Katholieken, dan
aan den critischen idealist van godsdienstige, zij het dan ook modern-godsdienstige
overtuiging. ...Sinds de minister Kuyper de strijdbijl begroef, die indertijd de
gelijknamige doctor zoo onverzettelijk placht te zwaaien tegen Pruissische
voogdijstaatspractijken, zijn het, met de liberalen van Thorbeckiaansche keur, vooral
de Christelijkhistorischen, die door beginsel en traditie te eeniger tijd tot het weêr
ontgraven van dat wapen kunnen worden genoopt. En desgelijks is bij geene andere
groepen levendiger dan bij die twee het besef, dat in de practijk onzer grondwettige
instellingen elk verder afglijden van het evenwicht houdend samenwerken der
staatsmachten tot feitelijke “conventie”-heerschappij naar vermogen moet worden
gekeerd.
Waarom dan toch de wederzijdsche verhouding dier twee groepen geplaatst ver
buiten het gemeene recht, en haar tweeën met opzicht tot elkander eene eeuwige
afzondering ten plicht gesteld, die beide moet verzwakken? “Verzwakken”, ja. Want
het is nooit in het voordeel eener legerafdeeling, geposteerd te staan met den éenen
schouder naar een' afgrond. Dat levert haar te lichtelijk over aan de genade van de
bondgenooten te harer andere zijde, die, zoo zij tegenstribbelt, zonder ophef haar
kunnen dringen naar den rand. Waar sprake is van samengaan en van de voorwaarden,
waaronder het zal geschieden, kan ik op het loven en bieden met mijn' linkerbuurman
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slechts dan wat heil verwachten, zoo mij eene keuze blijft, zoo het mij vrijstaat, onder
gegeven omstandigheden mij ook naar rechts te wenden. Weet men echter aan mijn'
linkerkant vooruit: “met dien ander is geen verstandhouding mogelijk, daar gaapt de
klove”, dan wordt ten opzichte van den éenzijdig verlamden nabuur elke
onhandelbaarheid, elke eisch om steeds zich maar te schikken, geoorloofd en van
slagen zeker. Ziedaar, naar schrijvers overtuiging, de hoofdoorzaak van de
betrekkelijke zwakte onzer twee middelgroepen..; het bijgeloof, als ware het eene
zonde tegen den heiligen geest, het Rubicoo'tje te overbruggen, dat tusschen beiden
doorstroomt, die dwaasheid, voor en na stilzwijgend aangenomen,.. plaatst de
oeverbewoners rechts en links in een' staat van afhankelijkheid met opzicht tot de
verderop gezetenen. Het wordt, links van het stroompje, meer en meer gebruik: een
“vooruitstrevende”, zelfs een vrijzinnig-democraat heeft slechts de wenkbrauw te
fronsen, om den “conservatief” terstond terug te jagen in zijne schulp... Hoe het aan
den overkant gesteld is, daarvan lekt minder uit; maar te oordeelen naar sommige
teekenen, zou men haast zeggen, dat het oevervolkje daar, zacht uitgedrukt, het niet
beter heeft. Dat geeft een' valschen toon aan geheel ons openbare leven. Het wordt
tijd om tegen zulk een kwaad te waarschuwen.’
De waarschuwing is de stem eens roependen in de woestijn geweest. Het liet zich
voorzien. Die haar ten beste gaf, (hij zelf erkende het zeven bladzijden verder) had
‘zich nooit een' ‘leader of men’.. gevoeld, hoogstens - en dan nog in zeer bescheiden
mate -, gehoopt, een ‘leader of thought’ te mogen wezen. En reeds voelde hij over
zich de ongesteldheid komen, die hem welhaast zou nopen om voor goed te scheiden
van de tweede kamer. Is het echter vreemd, zoo hem de jongste gebeurtenissen zijne
eigene woorden nu en dan hebben te binnen gebracht?
Nu, als toen, staan daar aan weerszij van den Rubico dezelfde twee
legerafdeelingen. Nu, als toen, zouden zij,
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liet men haar vrij, éen lijn in hoofdzaak trekken ter zake van de gewichtigste
aangelegenheden, waarmêe de geschiedenis van den dag haar geeft te doen. Van
Pruissische voogdijstaatspractijken, gelijk van een Britsch bedeelingsstelsel, dat zijn'
waren naam zich schaamt, gevoelen in haar hart zich beiden evenzeer afkeerig.
Levendiger ook dan bij anderen blijft bij haar tweeën het besef, dat in de practijk
onzer grondwettige instellingen elk verder afglijden van het evenwichthoudend
samenwerken der staatsmachten tot feitelijke ‘conventie’-heerschappij naar vermogen
moet worden gekeerd. En voorts, om slechts dit andere nog te noemen: of niet het
levensbelang des lands bij uitnemendheid het eindelijk inhalen van den achterstand
in de voorbereiding van zijn weervermogen, krachtig gebaat zou kunnen worden,
zoo slechts zij daartoe de handen met beslistheid sloegen in elkaar, er is wel, over
en wêer, geen schepsel, die daaraan twijfelt.
En nogtans handhaaft zich de tooverban, die beiden houdt uitéen. De kleine Rubico
is meer dan ooit gezwollen. Zoo éener als andererzijds was het ‘antithese’-gevoel
nooit sterker, bitterder dan thans. Nog blijft juist hier, gelijk reeds vóor vijf jaren, de
afgrond gapen. En de gevolgen, destijds reeds voorspeld, zij laten zich niet wachten.
Rechts niet minder dan links zijn al voor het offerfeest der vroegere overtuigingen
ter eere van het komend kiezers-jubeljaar de aanstalten gemaakt. Ginds: een doorgaan
onder het juk der dwangverzekering naar Duitschen trant. Hier: een aanloop tot den
sprong in het allemansbewind, dat op ‘conventie’-heerschappij moet uitloopen. Zelfs
blijkt van zekere haast om het offer snel te brengen. Liever doorgevlogen dan
doorgekropen. Het doet denken aan de berichten der Parijs'sche pers, onmiddellijk
vóor ‘de honderd dagen’: ‘le Corse vient de débarquer à Antibes’, ‘Bonaparte s'avance
sur Paris’, ‘Napoléon s'est installé aux Tuileries’, ‘Vive l'Empereurrr!!!’ Slechts heeft
men voor het verrassende van zulk bedrijf niet allen zin verloren. Wat er aan genen
kant van het scheidingsstroompje plaats heeft, men krijt het over en wêer voor
stembusberekening uit. Als deed

Onze Eeuw. Jaargang 12

321
men niet in het kamp der vrienden krek hetzelfde. Het eigene laveeren wordt
verbloemd onder het voorwendsel, dat practische staatskunst bondgenootschappen
tusschen ongelijk gezinden en dus inschikkelijkheden noodig maakt. Als stond daar
niet aan de overzij des strooms eene groep, waarmêe men zonder zulke
inschikkelijkheid op ettelijke hoofdpunten zich zou kunnen verstaan.
Zou, bij de mannen van beginsel en karakter, die toch op geen' der beide oevers
zeldzaam zijn, het gebeuren dezes tijds somwijlen even eene heugenis hebben gewekt
van de hierboven afgeschreven waarschuwing? Mag wellicht haar herlezen in dezen
of genen onder hen, zij het voor een oogenblik, iets als gevoel van weemoed achter
laten? Voor sommigen zal het overgaan naar jarenlang bestreden inzichten een lichte
gang niet zijn geweest. De schrijver dezer regelen wil echter daarbij geenszins
stilstaan. Niets is verder van zijn bedoelen, ja, niets dunkt hem kleinzieliger, dan de
houding van een' versmaden gids, die, als hij achteraf het reisgezelschap in de sneeuw
ziet ploeteren, vol leedvermaak het toeroept: ‘heb ik het niet gezegd?’ Wie den
ondergeteekende kennen, zullen wel, als diep gemeend, zijne verzekering willen
aannemen, dat hij zijn land warm genoeg lief heeft, om vurig dit te hopen: mogen
mij de gebeurtenissen nog éenmaal vierkant stellen in het ongelijk! Neen, wat hem
voor een oogenblik de bovenstaande dingen deed ophalen, het was iets anders. Het
was, dat hij meende, dit den lezers van ‘Onze Eeuw’ te moeten zeggen: In het vermaan
van 1905 sprak zich de levensgedachte uit, die, onder zijne leiding, dit tijdschrift,
als wegwijzer in ons openbare leven, van den aanvang af bestemd was te bepleiten
en ook heeft bepleit. Thans is nog éens en duidelijker dan ooit de teerling over die
gedachte geworpen. Zij heeft, voor het oogenblik ten minste, afgedaan. Onder
omstandigheden als deze heeft haar vóorvechter van dusver zijn' landgenooten, hun
althans, die wel eens naar hem luisterden, bestendigen raad niet meer te geven. ‘Tous
les genres sont bons hors le genre ennuyeux.’ En er zijn wel geen taaier vermaners,
dan die hunne raadslagen nog slechts
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vermogen in te kleeden in de aanvoegende wijs van den meer dan volmaakt verleden
tijd: ‘hadt Gij maar....!’ ‘Utinam....!’ Van daar zijn afscheid uit de ‘redactie’. Als
medewerker, hoopt hij nog somtijds zijne vroegere kameraden, die zijne vrienden
blijven, om gastvrijheid te vragen. Als ‘redacteur’, acht hij voor zich het klokje van
gehoorzaamheid zeer duidelijk te vernemen.
W. VAN DER VLUGT.
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Keats
Door J. de Gruyter.
(II Slot).
Begin December kwam voor Tom het einde. ‘Vroeg op een ochtend, schrijft Brown,
werd ik in mijn bed gewekt door een drukking van mijn hand. Het was Keats, die
mij zeggen kwam, dat zijn broeder heengegaan was. Ik zei niets en wij bleven een
oogenblik zwijgen, mijn hand vast gesloten in de zijne. Ten slotte, toen mijn gedachten
van den doode naar den levende terugkeerden, zeide ik: “Ik zou niet meer naar die
kamers gaan, en zoo alleen! Is het niet beter, dat je bij mij komt inwonen?” Hij
wachtte een oogenblik, drukte mijn hand met meer warmte en antwoordde: - “ik
geloof, dat het beter zou zijn.” Van af dat oogenblik woonde hij bij mij in.’
Van dit samenwonen met Brown dateert een nieuwe periode in het leven van den
dichter, een periode, die voor een groot gedeelte beheerscht wordt door de figuur
eener jonge vrouw, Fanny Brawne, waarmede hij kort te voren kennis gemaakt had.
Keats, in hoe gepassionneerde gevoelens hij in Endymion van de liefde gedroomd
en gezucht had, scheen tot nog toe in de werkelijkheid aan haren greep ontkomen.
De
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vrouwen der werkelijkheid, meende hij, bleven te zeer achter bij zijn ideaal, bij die
godinnen van eigen schepping, waarmee hij dagelijks verkeerde, om hem voor
verstoring van zijn gemoedsrust te doen vreezen. Van zijn schooljaren af had hij met
Diana's en Psyche's omgang gehad en hadde hij ook als knaap, als hij een mooie
vrouw ontmoette, de goddelijke schoonheid dier verbeeldingswezens daarin
belichaamd gezien, nu hij, ouder geworden, zooveel scherper toe keek en zich zooveel
moeilijker gewonnen gaf, hoe pover van geest en arm aan schoonheid leken hem nu
de jonge dames, die hij ontmoette in zijn kring. Neen, beter was het de vleugelen
vrij te houden; een vrouw zou als stroop ze saam doen plakken en er de veerkracht
aan ontnemen. En in jeugdigen overmoed schrijft hij kort vóór de meeting met Fanny
Brawne in een brief gericht aan zijn broeder George en diens, hem bizonder
sympathieke, vrouw, de ‘Nymph of the downward smile and side-long glance’ van
een zijner eerste sonnetten, - welk tweetal zich verheugde in elkanders bezit:
‘Niettegenstaande jullie geluk en jullie raadgevingen, hoop ik, dat ik nooit zal
trouwen, al zou het schoonste schepsel op mij staan wachten aan het einde van een
reisje of een wandeling! Al ware het karpet van zijde, en de gordijnen van
ochtendwolken, de stoelen en sofa's gevuld met eiderdons, het eten manna, de wijn
alle Bourgonje te boven gaand, het raam openend op del Winandermere, ik zou mij
niet zoo gelukkig kunnen voelen; mijn eenzaamheid is subliem..... Het gieren van
den wind is mijn vrouw en de sterren, door mijn ramen gezien, zijn mijn kinderen;
het machtige, abstracte denkbeeld van Schoonheid in alle dingen, dat mij in bezit
heeft, verstikt het meer beperkte huiselijk geluk. Een lieve vrouw en aardige kinderen
beschouw ik als een deel van die Schoonheid, maar ik moet duizend van die schoone
deelen hebben om mijn hart te vullen. Ik voel dagelijks meer, naarmate mijne
verbeelding krachtiger wordt, dat ik niet leef in deze wereld alleen, maar in duizend
werelden. Zoodra ik alleen ben, doemen gestalten van epische grootheid rond mij
op
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en bewijzen mijn geest dezelfde diensten als aan een Koning zijn Lijfwacht: then
Tragedy with scepter'd pall comes sweeping by..... Deze dingen en de meening, die
ik mij van de vrouwen in het algemeen gevormd heb, als van kinderen, waaraan ik
liever bonbons dan mijn tijd wensch te geven, vormen een slagboom tegen het
huwelijk, waarin ik mij verheug.’
Maar ook aan Keats zou bevestigd worden, wat wij allen, vroeg of laat, ervaren:
hoe weinig kennen wij onszelven.
Welk een kloof gaapt er niet, niet eens, maar herhaaldelijk tusschen ons nu en ons
vroeger zelf, hoe onherstelbaar met die achter onze voeten instortende bruggen, door
geen berouwvol terugblikken te herbouwen, met dat ledig-volle rijk van het
Onverzadigbaar Verleden ons volgend op de hielen, het altijd gapend Monster, dat
onze stoutste plannen, onze rijkste verwachtingen verzwelgt voor altijd. Welk een
wisseling tot onherkenbaar wordens toe ondergaat het wezen van hen, voor wie het
leven geen onaandoenlijk vegeteeren is, op de moeilijke en bezwaarlijke voetreis
van Eeuwigheid tot Eeuwigheid.
En hoezeer geldt dit van de dichters! Arme Keats, hard en plotseling heeft hem
getroffen de duistere en onontkoombare drang van ons lichamelijk - en toch ook
weder geestelijk - zijn. Betrekkelijk laat, maar des te heftiger.
Niet dadelijk gaf hij zich gewonnen. In den brief aan zijn broeder George, waarin
hij voor het eerst melding maakt van de jonge vrouw, die de superieure minachting
van den dichter voor hare sekse in hem zou wreken, en waarin hij ons haar persoon
beschrijft - een frissche en bloeiende schoonheid van het Engelsche type, wat lang,
regelmatig gezicht, fijne neusgaten en grijsblauw oog, elegante figuur - noemt hij
haar ‘onwetend, monsterachtig van gedrag, uitvallend naar alle kanten.’ We behoeven
deze denigreerende qualificaties, die hij omtrent haar karakter zich ontvallen laat,
niet al te ernstig op te vatten. Fanny Brawne was vol zelfvertrouwen en nog geen
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negentien; zij had de overmoedige zekerheid en onbesuisde scherpte in haar
oordeelvellingen, welke aan dien leeftijd niet vreemd zijn, maar het zullen haar
pétillante uitvallen niet het minst geweest zijn, die Keats geboeid hebben. In den
beginne echter verzette hij zich tegen den indruk, dien zij op hem maakte en was
meer geneigd met haar en het gevoel, dat zij hem inboezemde, den spot te drijven,
dan haren lof te zingen. Niet lang echter, al spoedig zou de betoovering harer frissche,
geestige jeugd het winnen en aan zijne kritiek het zwijgen opleggen.
Voorloopig had dit geen nadeeligen invloed op zijne werkzaamheid. Wel zou hij
zich - en het ging niet zonder krachtsinspanning - om zich meer vrij en geheel aan
zijne Muze te kunnen geven, aan hare nabijheid onttrekken en ging hij tijdelijk te
Shanklin op het eiland Wight, daarna te Winchester wonen, maar niet alleen die
periode, bijna het geheele jaar 1819, is een van de schoonste en vruchtbaarste van
zijn leven geweest.
Het zag de geboorte van The Eve of St. Agnes, Lamia, de verschillende Odes en
Hyperion, terwijl hij in samenwerking met zijn vriend Brown bovendien het treurspel
Otho the Great en daarna alleen den krachtigen opzet eener nieuwe tragedie King
Stephen schreef. Een en ander, behalve Otho the Great, welks uitwerking - Brown
gaf er, terwijl beiden er aan werkten, den inhoud aan - hij meer als een broodwinning
beschouwde, en het fragment van King Stephen, dat hij eens hoopte te voltooien,
werd later met het reeds vroeger gedichte Isabella or the Pot of Basil in één bundel,
zijn derden en laatsten, vereenigd.
Voor we het verder verloop van Keats' leven nagaan wenschen we deze schoone
verzen, die de meest glanzende, de rijpste en saprijkste vruchten van zijne poëzie
bevatten, bij den lezer in te leiden.
Het aan Boccaccio ontleende Isabella geeft ons het eerste schoon en volkomen
beheerscht geheel van zijn tot wasdom gekomen talent. Met welk een gevoeligen,
bijna teederen toets is dit middeleeuwsch verhaal bewerkt, hoe
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trilt het van zachte, gesluierde ontroering; hoezeer verraadt het in uitdrukking en
beelding de geheel eigen, de meesterhand van den dichter. Reeds dadelijk het begin
- die simpele Isabella, die pelgrim der Liefde, Lorenzo, - ons terugvoerend naar de
tijden van kloosters en burgen, toen de menschen zich klein voelden tegenover de
geheimzinnige, onbegrepen machten, die hun leven omgaven, ons verplaatsende in
de droevig-teedere, onheilvolle stemming van het verhaal, onze genegenheid winnend
voor de in stilte gekoesterde en smartelijk-teruggehouden liefde der hoofdpersonen:
‘Fair Isabel, poor simple Isabel!
Lorenzo, a young palmer in Love's eyes!
They could not in the self-same mansion dwell
Without some stir of heart, some malady;
They could not sit at meals but feel how well
It soothèd each to be the other by;
They could not, sure, beneath the same roof sleep
But to each other dream, and nightly weep.

Verander in dit vers enkele woorden, geef een eenigszins anderen bouw aan den zin
en wat blijft er van over; maar Keats is de gelukkige, de schoonheidsgevoelige, die
den zachten weemoed, waarmee hij deze Isabella, dezen Lorenzo aanschouwde, in
ons weet over te gieten, die er iets ongemeen bekoorlijks, die er poëzie van weet te
maken. En welk een volheid van poëzie: lees het zacht en langzaam - hoezeer vangt
u de zoete betoovering.
St. Agnes Eve, een ander ons in de middeleeuwen verplaatsend gedicht, en gebazeerd
op het bijgeloof, dat ongehuwde vrouwen, als zij op den avond van dien dag zekere
maatregelen nemen, hun toekomstigen echtgenoot in den droom voor zich zullen
zien verschijnen, St. Agnes Eve heeft uit den aard van zijn onderwerp niet het
pathetische van Isabella, maar het munt uit door zijn plastische volkomenheid, door
zijn kracht en schoonheid van voorstelling. In een onovertroffen serie warm-gekleurde
tafereelen doet de dichter ons de hoofdmomenten van dit verhaal
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aanschouwen, tafereelen, vol van zijn fijn begrip voor de schilder- en beeldhouwkunst,
nooit toch het eigen gebied van deze kunsten betredend, integendeel - levend,
bewegend, ademend: beeld en figuur; tafereelen waarin op muzikalen golfslag alle
elementen van schoonheid zich aaneensluiten, zich saamvleien, elkander doorvloeien
van den aanvang tot het slot.
Er is geen diepte in de figuren - het verhaal eischte het niet - maar voor zoover
wij ze te zien krijgen, uiterlijk meer dan innerlijk, hoe zuiver is de teekening, met
hoe geestige, rake, gevoelige trekken doet de schrijver ze voor ons leven.
Hoe gelukkig is ook weer het begin, als in de meeste van Keats' verzen:
St. Agnes Eve - Ah, bitter chill it was!
The owl, for all his feathers, was a-cold;
The hare limped trembling through the frozen grass,
And silent was the flock in woolly fold:

Kan men de kou sterker en mooier voelbaar maken - die uil in al z'n warme veeren,
die schaapjes in hun wollen mantels, en toch: zoo koud, zou koud!
Op de grens van Oudheid en Middeleeuwen beweegt zich Lamia. In meesterschap
van behandeling, in weergalooze pracht van schildering, in toovering van kleuren
en schittering van uiterlijk schoon overtreft het zoo mogelijk de beide vorige
gedichten, maar de wezens, die er ons in voorgevoerd worden, hebben zoo weinig
menschelijks aan zich, beroeren zoo weinig ons gemoed, dat wij volkomen begrijpen,
waarom Shelley, die over het algemeen in Keats' werk het eenvoudig-menschelijke
te zeer miste, Lamia niet tot zijn gelukkigste creaties rekende. Bekende critici van
een latere periode als Francis Turner Palgrave mogen beweren, dat zij ‘poëzie meer
absoluut en triomfantelijk poëtisch als Lamia en The Eve of St. Agnes nergens hebben
aangetroffen’ het komt mij voor, dat zij den glans der détails, de virtuositeit van den
kunstenaar, de schittering
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van het woord te zwaar doen wegen tegenover gemoedsdiepte en ernst, dat zij den
Uiterlijken Schijn hier verheffen ten koste van het Innerlijk Wezen.
Ook de moraal van het stuk heeft onze instemming niet. De slang, de Lamia, die,
in een schoone vrouw omgetooverd, na gedurende eenigen tijd het geluk uitgemaakt
te hebben van een jongeling uit Corinthe, ten slotte voor de scherpe blikken van
Apollonius, den wijsgeer, in nevelen opgaat, noopt den dichter aan het slot tot een
philippica tegen de wetenschap:
‘Vluchten niet alle bekoringen, roept hij uit, voor de koude aanraking der
wijsbegeerte? Eens praalde het wonder van den regenboog aan den hemel, nu kennen
wij zijn inslag en weefsel en sommen hem op in den saaien catalogus van doodgewone
dingen. De wijsbegeerte knipt engelen de vleugels af en verovert alle mysterieën met
passer en liniaal’.... Het is een standpunt, geloof ik, meer door den aard van het
gedicht uitgelokt, dan een gevestigde meening van Keats weergevend. De houding
door hem tegenover de wetenschap aangenomen, zooals we die in zijn brieven te
zien krijgen, getuigt van weinig vastheid. Al blijkt er hier en daar waardeering uit,
ze is op andere plaatsen niet zonder romantische vooringenomenheid.
Wij kunnen die vijandige stemming tegenover de wetenschap, ook met volkomen
erkenning van de betrekkelijkheid der overwinningen en der winsten, die zij het
menschdom gebracht heeft, niet ernstig meer nemen. Hoe heeft Geel met deze moraal
van Lamia reeds geestig den draak gestoken in de vermakelijke boutades, waarmee
hij het gecoquetteer van den jeugdigen Hildebrand met de spoken- en sprookjeswereld
in 't ootje nam:
‘Maar zeg mij, oude paai, wie heeft zich het eerst bezondigd aan dat treurig
onderzoek der schepping? Want gij moet hooger opklimmen dan Theophrastus en
Aristoteles - Gij weet het niet? Ik ook niet, maar het onderzoek is ouder dan gij, al
zijt gij nog zoo bedaagd: en ik geloof zelfs, ik zou er op durven te sterven, dat het
onderzoek
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begonnen is van het oogenblik af, dat er een mensch op den aardbodem geplaatst is:
- omdat zijn Maker het wilde.’
Terloops wijzen wij op de ballade ‘La Belle Dame Sans Mercy’, een meesterstukje,
dat in enkele zeldzaamkeurige en ongezochte beeldvormen een algemeen gevoel met
groote intensiteit voor ons vertolkt, dat in slechts weinige romantische symbolen het
eeuwig en smartelijk drama der tot Lijden geworden Liefde voor ons opvoert. Het
wekt een zelfde gevoelen als Heine's Loreley. Exquiser van bouw en ongemeener
van woord en beeld, heeft het niet het eenvoudig-zangerige van dit schoone lied en
zal daarom wel minder populair blijven.
Wij moeten thans wat langer verwijlen bij het meest algemeen bekend en beroemd
geworden gedicht van Keats: Hyperion. Evenals Endymion is het van grooten invloed
geweest op de ontwikkeling der Hollandsche letteren, waarin het zulke schoone
echo's gewekt heeft als Okeanos, als Persephone en Demeter.
Ook hiervoor heeft de dichter de stof ontleend aan de Grieksche oudheid. Het is
de strijd der Titanen tegen de nieuwe beheerschers der wereld, tegen Zeus en zijn
Goden, die Keats, met slechts enkele vage mededeelingen van oude schrijvers hem
ten dienste staande, ons voor oogen heeft willen stellen. Men ziet, het is geen
gemakkelijke opgave, waaraan hij zijn krachten heeft willen meten en de visie en
het inzicht, waarmee hij ze opgelost heeft, zal zijn onvergankelijke roem blijven.
Hoe sterk doet hij die gigantische wezens, half natuurelement, half mensch voor ons
leven, met hoe scherpe, sprekende trekken karakteriseert hij een Oceanus, een
Clymene, een Enceladus. Zie b.v. hoe alleen reeds in wat hij zegt van de stem dezer
goden hij hun verschillende geaardheid typeert.
Het is het treffende en het droevige, dat de man, die zich zoozeer verlustigde in
de schoonheden van het enkele woord of den enkelen zin - in zoo sterke, het schijnt
mij, eenzijdige mate, dat toen Shelley hem ‘the Cenci’ zond hij weinig anders daarover
te zeggen vond, dan dat
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hij het te vlug geschreven achtte en dat hij in Shelley meer den artist wenschte te
zien, ‘loading, zooals hij het uitdrukte, every rift of a subject with ore’, - dat deze
man, die zoozeer aan de détails hing, de grootsche figuren, sober en statig en waardig,
vol eenvoudige, geweldige majesteit, van Hyperion heeft kunnen creëeren, dat hij
uit de schoone priëelen en bebloemde landouwen van Endymion met hun zoetelijk
fluitspel en teedere minnekozingen, ons heeft kunnen opvoeren naar de grauwe en
rotsige hooggebergten van Hyperion, onmetelijk en overweldigend, met de
machtig-enkelvoudige hartstochten dezer Titanenwereld. Het treffende en het
droevige, want wat hadden wij niet mogen verwachten van een dichter, die in een
paar jaren tijd zoozeer aan kracht en verhevenheid gewonnen had.
Of Keats bij voortgezette behandeling - het plan was, dat Hyperion tien boeken
zou tellen, waarvan er slechts iets meer dan twee gereed gekomen zijn - ons voor de
lotgevallen van deze, toch altijd primitieve, schimmige, ons weinig verwante wezens
zou hebben kunnen blijven boeien, - zelfs met al zijn machtig talent van voorstellen
- is eene vraag, waarop verschillende critici een verschillend antwoord gegeven
hebben. Wij zijn geneigd den twijfel van William Michael Rossetti tot den onzen te
maken, waar hij zegt: ‘Keats is op grootsche wijze begonnen en heeft ons een
monument nagelaten van cyclopische architectuur in bijna smettelooze verzen - een
“Stonehenge of reverberance”, den weerschijn van een Hunnebed. Hij heeft ons doen
voelen, dat zijn oudere goden echt primitief waren, machten zoo eenvoudig-verheven
en van een zoo abstracte natuur, dat zij reeds verouderd waren in de dagen van Zeus
en Hades. Zijn Titanen zijn zoo gespierd en geweldig, dat hun alles zou hebben
kunnen gelukken behalve op den duur ons interesseeren. Daarom zouden de grootheid
en oorspronkelijkheid van Hyperion als het werk voortgezet ware, meer en meer een
kunstmatigen schijn gekregen hebben’.
Men heeft achter den inhoud van Hyperion allerlei bijbedoelingen gezocht. Huet
was min of meer de opvatting
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toegedaan, dat Keats in Saturnus en zijne gevallen Titans de Engelsche poëzie van
de aan Byron en Shelley voorafgaande periode, die van Scott, Coleridge en
Wordsworth heeft willen aanduiden. Eene opvatting, die daarom al niet juist kan
zijn, wijl Keats voor de beide laatstgenoemde dichters, vooral Wordsworth, steeds
vol waardeering - zij het dan in zijne laatste jaren eene niet onvoorwaardelijke
waardeering - geweest is. Wil men er den strijd tusschen twee dichterscholen in zien,
dan zou de lijn anders getrokken moeten worden, nl. tusschen de achttiende-eeuwers,
Pope en zijne meer verstandelijke, dan dichterlijke volgelingen, waar tegen Keats
reeds in een zijner eerste verzen een strijdkreet aangeheven had, en de nieuwere
dichters Shelley, Keats en enkele tijdgenooten, waarvan Wordsworth en Coleridge
als voorloopers kunnen beschouwd worden.
Willem Warnar van Lennep - in zijn Aanteekeningen bij de vertaling van Hyperion
- meent de verklaring elders te moeten zoeken en schrijft o.a.: ‘De Titanen van Keats
zijn dan ook werkelijk veel ouder dan het ancien régime. Zij zijn voor den nog zoo
jongen dichter het Alleven der Natuur, gelijk de eerste menschen zich dit onder
plastischen vorm hebben gedacht en het Goddelijke in de Natuur, zooals dit is
aangebeden door de primitieve Grieken en Latijnen, welke Kronos en Saturnus
hebben vereerd’.
Tegenover die Natuur, vroeger door Keats verheerlijkt, die hem thans niet meer
bevredigen kan, stelt genoemde schrijver dan het denken, de doorgronding van den
mensch, die aan de poëzie en hare opvatting van de hoogste dingen eerst de ware
wijding kan geven. Deze opvatting zou Keats dan belichaamd hebben in Apollo.
Hierin staan wij, meen ik, nader bij Keats bedoelen dan door er een evenement
van zoo beperkten aard als de strijd tusschen twee dichterscholen in te willen zien.
De hoofdzaak voor Keats is natuurlijk geweest ons een brok schoonheid te geven en
onder den invloed van het glanzend en verheven oorlogsbeweeg in Milton's Paradise
Lost, dat een zijner meest geliefde werken was, heeft hij in de
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enkele mededeelingen over den strijd tusschen Titanen en Goden een onderwerp
gezien, dat - met geniaal begrip vertolkt - in zijn grootschheid en majesteit zich
waardig zou kunnen aansluiten bij de schepping van zijn grooten voorganger.
En zoodanig heeft hij toen zijn Gevallenen en Olympiërs gecreëerd, dat de meer
menschelijke en fijnzinnige en gecompliceerde goden het winnen van de meer
elementaire, de enkelvoudiger en ruwer titanen, wier wezen voor denkbeelden van
schoonheid en wijsheid, voor de vervolkomening van kunsten en zeden minder
geëigend is.
Zoo illustreert het dus, misschien meer intuïtief, meer onwillekeurig dan bedoeld,
den eeuwigen groei, de gestadige stijging in der wereld beschaving.
Den inhoud wat naderbij beschouwend, vinden wij in het Eerste Boek: Het bezoek
van Thea, de gade van Hyperion, aan Saturnus (Kronos) en hun beider tocht naar de
schuilplaats der Titanen; de beschrijving van Hyperion in den Zonnehof en zijn
afdalen - door zijne moeder Coelus daartoe aangespoord - in den sterbestraalden
nacht, ‘like to a diver in the pearly seas’, naar de in aardsche diepte gelegen
verzamelplaats dezer gevallen heerschers.
Vooral de beschrijving der sombere plek, waar Saturnus gezeten is, en daarin de
machtige beelden van Saturnus en Thea uitgehouwen in geweldige lijnen als met de
hand van een Michael Angelo, is van aangrijpende kracht. Slechts met eene juistheid
van woordkeuze en intensiteit van uitdrukking als waarin Keats eenig is, kon een
zoodanig effect bereikt worden:
Deep in the shady sadness of a vale
Far sunken from the healthy breath of morn,
Far from the fiery noon, and eve's one star,
Sat gray hair'd Saturn, quiet as a stone,
Still as the silence round about his lair;
Forest on forest hung about his head
Like cloud on cloud. No stir of air was there,
Not so much life as on a summer's day
Robs not one light seed from the feather'd grass,
But where the dead leaf fell, there did it rest.
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De vertaling van dit gedeelte door van Lennep luidt als volgt:
Diep in de sombre droefheid van een dal,
Ontzonken aan den vollen morgenwind,
Aan al het vuur des daags en de avondstar,
Zat grijze Kronos, roerloos als een steen,
Stil als het zwijgen om zijn toevluchtsoord Woud boven woud omhing zijn buigend hoofd
Als wolk op wolk. Geen luchtgesuizel daar,
Niet zooveel leven als in 't heet seizoen,
Zelfs niet één pluim ontrooft aan 't wufte zaad,
Maar waar het boomblad viel, daar vond het rust.

Men ziet: hoe nauwgezet en met hoeveel toewijding deze letterlievende landgenoot
zich van zijn taak heeft trachten te kwijten, er is van de schoonheid en kracht van
het origineel te veel verloren gegaan. Van Lennep heeft niet als Keats de gave van
het juiste, het éénige woord. Die ‘buigende’ Kronos, dat ‘rustvindende’ boomblad,
het zijn een paar van de meest-in-'t oog-springende fouten, waaraan de vertaling haar
te-kort aan kracht te wijten heeft. Slechts een groot dichter zou ons in het Hollandsch
woord dat gevoel van zware grondelooze somberheid kunnen geven, waaraan de
dichter van Hyperion om strijd het gezicht en het gehoor, in onovertroffen
samenwerking dienstbaar gemaakt heeft, zou de machtige ontroering dier droeve,
donkere klanken, in doffen rouw elkander volgend als de deelen van een lijkstoet,
kunnen vertolken en wekken.
Ook het gesprek tusschen Thea en Saturnus heeft grootsche momenten maar vooral
in de beschrijving van den Zonnehof heeft Keats weder een virtuositeit ontwikkeld,
een kracht van voorstelling, een schittering van beeld als waarvan men de wedergade
slechts in enkele der schoonste perioden van Milton terugvindt:
‘He enter'd but he enter'd full of wrath;
His flaming robes stream'd out beyond his heels,
And gave a roar, as if of earthly fire,
That scar'd away the meek ethereal Hours
And made their dove-wings tremble. On he flared
From stately nave to nave, from vault to vault,
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Through bowers of fragrant and enwreathed light,
And diamond-paved lustrous long arcades,
Until he reach'd the great main cupola;
There standing fierce beneath, he stampt his foot,
And from the basements deep to the high towers
Jarr'd his own golden region;.......

Het tweede Boek geeft ons dan het toevluchtsoord der Titanen, de aankomst van
Saturnus en Thea, de redevoeringen van Saturnus en Oceanus, de klacht van Clymene,
de uitbarsting van toorn over de kindsche wijsheid van Oceanus en het laf gepraat
van Clymene door den ontstuimigen Enceladus, ten slotte de verschijning van
Hyperion.
Minder schitterend als de beschrijving, waarop wij het laatst de aandacht vestigden,
maar van een groot begrip en edele menschelijkheid getuigend, behooren ook de
toespraak van Oceanus, het geweeklaag van Clymene, de woede van Enceladus tot
de indrukwekkendste passages van het gedicht.
Wat baat verzet, meent de oudere en ervaren Oceanus, het is de eeuwige wet, dat
de eerste in schoonheid ook de eerste zij in macht. Zou de grond toornen, omdat de
eiken, die uit hem opwassen, schooner zijn dan hijzelf, moet de boom jaloersch zijn
op de duif, omdat haar sneeuwwitte vleugelen haar overal henen dragen, naar oorden
van ruimte en licht, die de boom niet kent. Zulke boomen zijn wij, maar geen simpele,
weerlooze duiven hebben wij voortgebracht, maar trotsche, goudgewiekte arenden,
die ons ver te boven gaan in schoonheid en daarom heerschen zullen in onze plaats.
‘Receive the truth, and let it be your balm,’

zijn de laatste woorden van den God der Zee, door een stilte in de rijen der Titans
gevolgd. Dan komt Clymene met zachten oogopslag en bedeesde stem vertellen, hoe
zij zich naar het strand der zee begeven hebbend om hun jammer te vergeten en wat
muziek in een schelp makend, getroffen werd door oneindig heerlijker geluiden, die
met gouden melodie haar zinnen streelden. Als parelen van een snoer gleden de
klanken, één voor één, en toch allen te samen.
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En telkens nieuwe akkoorden volgden elkander, alsof duiven, van olijfboomen
opgaande, met muziek inplaats van met veeren bevleugeld, haar om het hoofd
cirkelden, tot zij verrukt en gepijnigd tegelijk met de handen aan de ooren
wegvluchtte. Maar door alle hindernissen heen, hoorde zij een stem: Apollo,
ochtend-schoone Apollo, en telkens weer Apollo, Apollo.
Nauwelijks heeft Clymene geëindigd of toornig barst de reusachtige Enceladus
uit in schimp op den overwijzen Oceanus en de overdwaze Clymene, met hun
baby-praat. Zwaar valt zijn stem tusschen de titans:
‘The ponderous syllables like sullen waves
In the half glutted hollows of reefrocks
Came booming thus’.......

Spreek, schreeuw, huil, gil, roept hij hun toe, maar blijf daar niet liggen in slaperig
nietsdoen, in laffe moedeloosheid. En terwijl hij hen prikkelt tot verzet en hun dof
geworden oogen weer beginnen te lichten verschijnt de vlammende Hyperion in hun
midden, waarmede het tweede hoofdstuk sluit.
In het Derde Boek, dat slechts voor een klein deel gereed kwam, zien wij Apollo
ten tooneele verschijnen en wonen diens metamorphose van mensch tot god bij.
Behalve de reeds behandelde verzen behooren tot den laatsten bundel van Keats de
verschillende Odes, die om vorm en inhoud een geheel eenige plaats in de Engelsche
letterkunde innemen. De uitersten van genot en smart, van de meest verheven vreugde
en het donkerst lijden raken elkander, doordringen elkander in deze zeldzame verzen,
die het meest persoonlijke en meest ontroerende deel van den arbeid des dichters
vertegenwoordigen.
Hoe schoon zijn reeds: de ‘Ode to Autumn’, het getij, dat hij huldigt als de
Season of mists and mellow fruitfulness
Close bosom-friend of the maturing sun,

met de mooie beschrijvingen van het herfstleven en het rijpen der vruchten: de ‘Ode
to Psyche’ met des dichters
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hartstochtelijk terugroepen van de vlekkelooze gestalten en evenwichtige
verbeeldingen der oude Grieken, hier weer voor ons oprijzend in den warmen gloed
zijner weelderige fantaizie, gekleurd door zijn meer hartstochtelijk en gecompliceerd
modern zinnenleven. Hoezeer loont het ook in dit vers zich den tijd te geven elke
uitdrukking te doorvoelen, zich te verlustigen in die woorden die als kostbaar
reukwerk, als rozen, als edelsteenen zijn. Er zijn regels in, waarin alle zinnen in
onontwarbaar verband zich dooreenmengen als de wortels van boomen op eenzelfde
plek gegroeid, en zoo hun deel van schoonheid aan het geheel meegevend:
‘Mid hush'd, cool-rooted flowers, fragrant-eyed’

of
‘At tender eye-dawn of aurorean love’.

Hoe schoon ook: de ‘Ode to Melancholy’, schoon maar smartelijk, smartelijk als dat
vers van Kloos welks eerste regels mij steeds bijgebleven zijn:
Rozen, ik heb u lief,
Rozen, mijn tranen leken
Uit oogen die anders stroef
En onverbreeklijk keken.

Ach, in den tempel van het Genot zelve, roept de dichter uit, heeft de gesluierde
Melancholie haar altaar; zij woont met de Schoonheid. - Schoonheid, die sterven
moet -, en met de Vreugde, wier hand steeds aan de lippen is om ons adieu te wuiven.
Maar de schoonste van deze Odes zijn toch wel de ‘Ode to a Grecian Urn’ en de
‘Ode to a Nightingale’.
In de eerste, in vlekkeloos-voorname verzen, de tegenstelling tusschen de nog
altijd levende beelden dier Grieksche schoonheid en het voorbijgaande van de
verschijningen onzer zinnen en van onszelven, brooze wezens, waarvan generatie
na generatie op de korenvelden des Tijds gevallen is, terwijl die wondere figuren
geslacht na geslacht opnieuw verrukken.
Een tegenstelling, zoo innig gevoeld, zoo prachtig
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geuit, zoo evenwichtig en statig begrepen en voorgedragen, een tegenstelling, die
den dichter ten slotte doet besluiten, dat slechts de Schoonheid blijvend is, slechts
de Schoonheid de waardevolle kern des levens, de waarheid bevat:
‘Beauty is truth, truth beauty’.

Van geheel anderen aard is de ‘Ode to a Nightingale’. Het is een zijner laatste
gedichten en zij klinkt ons toe als een afscheidskreet van den sterven-gaanden jongen
man. Vol doodsverlangen, maar vol echo's ook van zijn schoonheidsliefde. Eerst de
aanroeping van den nachtegaal, lichtgevleugelde Dryade van het geboomte, dien de
dichter zich droomt te zingen op een melodieuze plek van beukengroen, in de
geheimzinnigheid en schoonheid van het nachtelijk woud. O, dat hij haar kon volgen!
En hij verlangt naar de betoovering van den wijnstok, naar een beker vol van het
warme Zuiden smakend, naar Flora èn het groene land, naar dans en vroolijkheid en
zangen van Provence.
O, hoe hij hunkert met haar te verdwijnen in het donkere bosch, ver-weg, ver-weg,
van wat de nachtegaal nooit gekend heeft, de moeheid, de koorts en de knaging van
het leven hier, waar te denken alleen ons reeds met looden wanhoop vult, waar de
schoonheid zoo spoedig den glans harer oogen verliest, en nieuwe liefde niet langer
dan den dag van morgen om dit verlies kan treuren.
Maar neen, hij heeft Bacchus hulp niet noodig; niet deze, maar de verbeelding, de
poëzie zal hem verplaatsen naar het verblijf van den nachtegaal, en reeds ziet hij zich
onder het bladerendak van zwaar geboomte, gissend, naar de schoonheden van
bloemen en struiken aan zijn voet: hagedoorn en eglantier, viooltjes en muskusroos.
En hij luistert en luistert tot meer dan ooit het verlangen hem overweldigt om zóó
te sterven, terwijl de nachtegaal zijn ziel uitjubelt in extatische vervoering:
‘Still wouldst thou sing, and I have ears in vain
To thy high requiem become a sod.’

Dan, teruggaand naar het verledene, herdenkt hij hoe

Onze Eeuw. Jaargang 12

339
keizer en clown van het oude Rome naar dezelfde klanken geluisterd hebben, hoe
zij eens een weg gevonden hebben naar het droevig hart van Ruth, toen zij vol
heimwee tusschen het vreemde koren stond; hoe zij hun betoovering gezonden hebben
door kleine kasteelramen, openend op het schuim van gevaarlijke zeeën ‘in fairy
lands forlorn.’
Dit woord ‘forlorn’ voert, met het plotseling afknappen van den schoonen droom,
den dichter naar de werkelijkheid terug, en in haastige, jachtende klanken zien wij
den vogel verdwijnen:
Forlorn! the very word is like a bell
To toll me back from these to my sole self!
Adieu! the fancy cannot cheat so well
As she is famed to do, deceiwing elf.
Adieu! adieu! thy plaintive anthem fades
Past the near meadows, over the still stream,
Up the hill-side; and now 't is buried deep
In the next valley-glades:
Was it a vision, or a waking dream?
Fled is that music: Do I wake or sleep?

Nergens heeft Keats meer direct zijn ziel voor ons blootgelegd.
‘To thy high requiem become a sod.’ Het in geen ander dichter sterker geleefd
hebbende schoonheidsverlangen en het smartelijk heimwee naar de rust van het graf
- in welke emotioneele klanken, in welke onsterfelijke muziek zijn ze hier vertolkt.
De persoon van Keats in deze dagen doet aan dien zelfden nachtegaal denken,
maar aan een gewonden, stervenden nachtegaal, die voor de laatste maal ons bedwelmt
met de heerlijkheid van zijn geluid, terwijl de bloeddruppelen neersypelen uit het
veege lijf. Het is als een laatste inspanning, waarmee de dichter nog eenmaal het
diepste verlangen van zijn wezen voor ons uitstort, nog eenmaal de uiterste spanningen
van zijn lieven en lijden in smartelijken jubel verklankt.
Wij hebben Keats' lotgevallen uit het oog verloren, om zijn werk, de gedichten van
deze periode, wat nader te
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beschouwen, wij komen thans tot het slottooneel van zijn leven.
Zijn' gezondheid had gedurende het jaar, waarin zijn schoonste werken geschapen
werden, veel te wenschen gelaten. Telkens weer had hij last van de keelpijn, waarmee
hij van de voetreis door Schotland teruggekomen was; de grootste zorg en
waakzaamheid bleef noodig om zijn lichaam in schijnbaar goede conditie te houden.
Intusschen was zijn genegenheid voor Fanny Brawne een hartstocht geworden, die
hem steeds sterker beheerschte, andere gevoelens, zelfs die voor de schoone
werkzaamheid van zijn geest verdringend.
Maar merkwaardig is zijn reserve op dit punt. Geen zijner vrienden, ook niet zijn
broeder George, tegenover wien hij gewoon was zich zeer openhartig te uiten en
wien hij zelfs na de eerste kennismaking een beschrijving van het meisje gegeven
had - wat haar karakter aangaat, geenszins flatteerend, hebben wij gezien - maakt hij
deelgenoot van wat hem inwendig doorwoelt en allengs zijn geheele denken zal
overmeesteren. Als in een diep-verborgen grot van zijn wezen - zoodat zelfs een
zijner goede vrienden, de schilder Severn, die hem maandenlang op zou passen, het
bestaan er van niet vermoedde - woekert het hartstochtelijk verlangen naar deze
vrouw voort in zijn hart en hersenen, de aspiraties van zijn rijken geest overheerend
en verstikkend. Voelde hij, dat in zijn toestand deze verloving - Fanny Brawne
beantwoordde zijn liefde en had hem het jawoord gegeven - eigenlijk niet gewettigd
was, veroordeelde hij zelf dezen hartstocht, welks heftigheid hem dikwijls een
dwaasheid moest schijnen, zag hij in zichzelven een slachtoffer van wat sterker was
dan zijn wil en bejammerde hij zijne zwakheid? Het was haar jeugdige frischheid en
schoonheid, het waren eigenschappen, die hij allengs meer begon te ontberen, die
hem zoo aantrokken; geestelijk moet hij zich wel zeer haar meerdere gevoeld hebben,
maar zijn geestelijke superioriteit ging onder in den maalstroom van dit onbeheerscht
en onbeheerschbaar verlangen.
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Maar in het jaar 1819 was hij ondanks den steeds sterker wordenden drang dezer
passie nog genoeg zichzelve om die meesterstukken te schrijven, welke, in de
intensiteit der daarin open bloeiende aspiraties en gevoelens, de fijnste vezelen van
ons wezen doen trillen en voor de vreugde hunner schoonheid een steeds wijder
lezerskring geopend zien.
Toen gebeurde in Februari 1820 het vreeselijke, het noodlottige, 't welk het vuur
der hoop geheel deed inzinken en allengs tot een smeulenden haard maakte, waarin
de vonken nog gloeiden, maar de vlammen vergaan waren.
‘Op een avond, schrijft Brown, omstreeks elf uur, kwam hij de kamer binnen in
een toestand als van erge dronkenschap. Zoo iets, wist ik, was onmogelijk; het
verschrikte mij des te meer. Ik vroeg hem angstig: Wat scheelt er aan? ben je koortsig?
- Ja, ja, antwoordde hij, ik zat buiten op den omnibus in die bittere kou en ik heb het
leelijk te pakken gekregen - maar het is alweer over. Koortsig - ja, een beetje.
Hij gaf dadelijk toe - een eigenschap die hem kenmerkte tegenover vrienden - aan
mijn verzoek naar bed te gaan. Ik volgde met het beste geneesmiddel, dat ik bij de
hand had. Ik trad de kamer binnen, toen hij in bed sprong. Terwijl hij zich tusschen
de koude lakens schoof en voordat zijn hoofd op het kussen was, hoestte hij licht en
hoorde ik hem zeggen: Dat is bloed van mijn mond. Ik liep op hem toe: hij bekeek
aandachtig een enkelen droppel bloed op het linnen. Geef mij de kaars Brown, en
laat mij dit bloed zien. Na het eenige oogenblikken vast in oogenschouw genomen
te hebben, zag hij op in mijn gezicht met een kalmte, die ik nooit vergeten zal en
zeide: “ik ken de kleur van dat bloed; - het is slagaderbloed; - ik kan mij niet bedriegen
in die kleur; die druppel bloed is mijn doodvonnis; - ik moet sterven.” Ik haastte mij
naar een dokter; mijn vriend werd adergelaten; en om vijf uur in den ochtend verliet
ik hem, nadat hij eenigen tijd rustig geslapen had’.
Zoo lag Keats nu ziek te bed in het huis naast dat
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zijner beminde. Zwaar had het lot hem getroffen. Eerst het vertrek van zijn broeder
George naar Amerika, George die zijn vertrouwde geweest was, en met zijn groote
liefde en bewondering voor John, in wien hij den roem der familie zag, alles gedaan
had om hem de kleine beslommeringen en zorgen van het leven, op poëtische naturen
gewoonlijk zoo zwaar drukkend, te besparen of te verlichten. Toen, na den terugkeer
van de Schotsche reis met die ziekte in het bloed, die telkens, na schijnbaar
overwonnen te zijn, weer het hoofd opstak, het maandenlange waken en tobben aan
het ziekbed, weldra het sterfbed van een anderen, zijn jongsten broeder, den met zoo
groot geloof en vereering tot hem opzienden Tom. In diezelfde dagen de kritieken
van Quarterly en Blackwood, die zijn innerlijke wezen slechts weinig raakten en in
gelukkiger omstandigheden hem niet gedeerd zouden hebben, maar waarvan hij
allengs begon in te zien, dat zij zijn werk bij het lezende publiek in slechten roep
gebracht hadden, zoodat de verkoop er onder leed en het hem onmogelijk zou zijn
met letterkundig werk zijn brood te verdienen. En nu het kapitaaltje, door zijn ouders
nagelaten, zoo goed als opgeteerd was, moest hij in de eerste plaats een middel tot
levensonderhoud vinden. Fijngevoelig en hooghartig als hij was drukten deze
materiëele zorgen hem zeer; hij had een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, ook ten
opzichte van de kleine, dagelijksche plichten, de armzalige maar onontkoombare
eischen onzer bewegingen van lager levensplan - van een veel dieper natuur dan zijn
vrienden Leigh Hunt of Haydon miste hij de oppervlakkige blijmoedigheid, het
enthousiastisch optimisme, waarmede zij de gedachte aan deze dingen van zich
zetten. Wat hij aan zijn uitgevers Taylor en Hesse eens schreef, na hun een voorschot
op Endymion gevraagd te hebben, het gevoelen, uitgedrukt in de woorden: ‘Ik ben
zeker, dat gij vertrouwen stelt in mijn verantwoordelijkheid en van de “sense of
squareness”, die altijd in mij is’, was echt en sterk en Taylor, die zich later in zooveel
moeilijker omstandigheden een goed en behulpzaam vriend betoonde, zond hem
zonder aarzelen het verlangde.
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Hoe moest hij zich redden, hoe zijn toekomst verzekeren? - met dubbele kracht
drongen de vragen zich aan hem op en benauwden hem.
Des te meer begon dit spook van geldelijke moeilijkheden hem te verschrikken
sedert hij aan een huwelijk dacht. Reeds had hij plannen gemaakt in de journalistiek
een betrekking te zoeken, ook had hij op het punt gestaan zich als chirurgijn op een
Oost-Indiëvaarder in te schepen. Harde maatregelen, want wat zou er in zoo'n geval
van zijn aspiraties op literair gebied worden, van die sterke behoefte zich te uiten in
schoonheid. Hoe gering, hoe waardeloos scheen hem bij de vele lieflijke en heroïsche
gestalten, die hem wenkten uit het land der verbeelding, het jeugdwerk, dat hij reeds
verwezenlijkt had.
En toch, hij wilde huwen - de sterke zinnelijkheid, die hem zoo gevoelig maakte
voor indrukken van smaak, van gezicht, van gehoor, van gevoel, van kleurenpracht
en vogelenzang, voor parelende zijde en rozengeur, zij had zich thans in deze passie
genesteld en - als de Endymion van zijn eigen schepping - voelde hij er zich
machteloos tegenover staan.
En nu eindelijk, in de onrust dezer dagen, dit erge, deze genadeslag. Zoo lag hij
nu ziek in het huis naast dat zijner beminde. Hij gaf zijn meisje haar woord terug,
maar zij wilde er niet van weten. En zoo, hopend tegen de waarschijnlijkheid in, na
vleugjes van beterschap nieuwe inzinkingen, na een tijdelijke opgewektheid nieuwe
moedeloosheid, in een enkel uur soms de meest tegenstrijdige aandoeningen
ondergaande, uit den nacht der wanhoop zich oprichtend naar het glimmeren van
den dageraad en weder wegzinkend in de grijze nevelen van den twijfel, zoo, geplaagd
en gemarteld, lag de arme Keats maandenlang op de pijnbank.
Zoo werkte ook de Liefde, die hier een schijnbaren kamp met den Dood streed,
in de vreugden en pijnen, waarvan zij hem beven deed, in de opgewondenheid en
vertwijfeling, die zij keer op keer in hem wekte, mede aan zijn ondergang. De
bestaansonzekerheid, zijn hartstocht
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voor Fanny Brawne, en de tering: het waren allen krachten die in eenzelfde noodlottige
richting dreven.
Wel mocht hij uitroepen:
O for some sunny spell
To dissipate the shadows of this hell.

Het is uit deze periode, uit deze laatste dagen van zijn doodsstrijd vóór zijn vertrek
naar Italië, dat eenige van de smartelijkste brieven dateeren, die de letterkunde heeft
aan te wijzen. Zooals in de brieven aan zijn broeders en zusje zijn hartelijkheid en
zorgzaamheid, zijn lieve, eenvoudige menschelijkheid, in die aan zijn vrienden, het
onrustige en veel omvattende, de gecompliceerdheid van zijn rijken, als een fontein
opvonkelenden, geest het meest naar voren dringen, zoo onthult zich in de brieven
aan zijn meisje de onverdeelde, niet-in-te-toomen hartstocht, het grenzeloos lijden
zijner sensueele natuur.
Liefde en dood, zij waren in deze dagen niet uit zijn gedachten. ‘Er zijn twee
heerlijke dingen, waarover ik mijmer, schrijft hij haar eens, jou lieflijkheid en het
uur van mijn dood. O, dat ik er op hetzelfde oogenblik bezit van kon nemen. Ik haat
de wereld, die mij de vleugelen stukslaat - dat ik een zoet vergif van je lippen kon
drinken en zoo heengaan’.
Zijn hartstocht maakt hem zelfzuchtig. Als Fanny naar een gecostumeerd bal
geweest is, geeft hij aan de onrust, die hem verteert, uiting in de woorden:
‘Wel mag je uitroepen, hoe zelfzuchtig, hoe wreed, mij niet van mijn jeugd te laten
genieten! ‘Te wenschen, dat ook ik ongelukkig zal zijn. Je moet het zijn, als je mij
liefhebt. Bij mijn ziel, ik kan met niets minder tevreden zijn. Als je in waarheid je
kunt amuseeren, op zoo'n partij - als je kunt glimlachen tegen de menschen en door
hen bewonderd wenscht te worden - dan kan je mij niet liefhebben. Ik zie nergens
leven dan in de zekerheid van jou liefde - overtuig er mij van, liefste. Als je mij niet
overtuigen kunt, zal ik sterven van pijn.’
Maar reeds in een post-scriptum van dezelfden brief, als hij, vol zelfkwelling,
meent toch eigenlijk ongelijk te
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hebben, toch niet het recht te hebben zooveel te eischen, uit zich de foltering van het
heen- en weergeslingerd hart in de gebroken zinnetjes:
‘Neen - lieve Fanny - ik doe verkeerd - ik wil niet, dat je ongelukkig bent - en
toch: I do, I must while there is so sweet a Beauty - mij loveliest, mij darling! good
bye! I kiss you - O the torments!’
Ten slotte neemt de zelfmarteling ook den vorm van jaloezie aan en in de brieven,
onmiddellijk voorafgaande aan de reis naar Italië, laat hij zich bittere woorden
ontvallen over de verhouding tusschen Fanny en zijn vriend Brown:
‘De dood schijnt mijn eenige uitkomst. Ik kan niet vergeten, wat er gebeurd is.
Wat dan? - niets voor een man van de wereld, maar voor mij iets verschrikkelijks.
Als je eigen hart slechts de helft van één der steken gevoeld had, die het mijne
pijnigden, je zou dat flirten met Brown nagelaten hebben. Brown is een goed mensch
- hij wist niet, dat hij mij levend vilde. Ik voel de pijn van elk dier uren nog, hier in
mijn zijde; en daarom, al heeft hij mij veel diensten bewezen, al ben ik overtuigd
van de liefde en vriendschap, die hij mij toedraagt, al zou ik geen stuiver in handen
hebben zonder zijn hulp - ik wil hem niet weer terugzien voor wij beiden oud
geworden zijn, als we dat ooit worden. Ik wil mij blijven herinneren, dat mijn hart
tot voetbal gediend heeft.’
Het zijn de beide laatste brieven aan Fanny Brawne, de meest smartelijke en
onbeheerschte uitingen van den ten doode gedoemde, die Huet in zijne studie over
Keats in hun geheel opgenomen heeft (Litterarische Fantasien - Drie voorwaarden
van kunstgenot) en waaraan hij dan de volgende opmerkingen vastknoopt:
‘Welk een onaangenaam minnaar, niet waar? Welk een monsterachtige zelfzucht!
Helaas, zeggen wij, het lot, dat Keats aan zijn woord hield, is rechtvaardig geweest!
Hij verdiende niet zijn bruid terug te zien; de hand van zijn vriend weder te drukken’.
En dan, na eenige weinig ter zake doende opmerkingen, waarin Fanny Brawne
het ontgelden moet:

Onze Eeuw. Jaargang 12

346
‘Ziedaar, wat er van de eene en de andere zijde tot verklaring kan aangevoerd worden.
Onoverkomelijk blijft met dat al de klove gapen tusschen den dichter en zijn werk.
Bij Keats staan wij tegenover eene poëzie, wier blijvende en verheven schoonheid
eerst ten volle gewaardeerd wordt, wanneer men haar geheel en al op zichzelve
beschouwt.’
Huet duidt het Fanny Brawne zoo euvel, dat zij na haar dood die brieven van Keats
heeft laten uitgeven. Wij zijn er haar dankbaar voor, want wij hebben daardoor een
meer compleeten Keats gekregen, een Keats, dien wij om zijn menschelijke zwakheid,
voelend het verband daarvan met zijn dichterschap, zeker niet minder liefhebben.
Maar als Fanny Brawne hierin zondigde, wat dan te denken van Huet, die den
Engelschen dichter bij het Hollandsch publiek inleidde met de vertaling in extenso
van juist die twee brieven, van alleen die twee brieven, die, ontstaan in een periode,
dat hij het minst zichzelf was - a fever of himself, heeft hij er later zelf van gezegd
- niet anders dan een geheel valschen indruk kunnen geven van het karakter van den
besprokene.
‘Monsterachtige zelfzucht’ roept Huet uit. Neen, monsterachtig is de misvatting
van den criticus, die met zulke onvoldoende gegevens, op zoo oppervlakkige wijze
een karakter beoordeelt, die aan enkele eenzijdige gemoedsuitstortingen van een
door de wanhoop en het lijden uit zijn banen geslingerden geest het recht wil ontleenen
tot eene voor mensch en dichter zoo vernietigende uitspraak.
Want wat we in die minnebrieven kunnen vinden zijn slechts stemmingen van een
veel vluchtiger en meer tijdelijken aard dan die, welke Keats bij het schrijven van
The Eve of St. Agnes, of Hyperion, of de Odes bewogen hebben, stemmingen veel
minder gekoesterd en beheerscht, veel minder ons den eigenlijken, waarachtigen
Keats, de kern van zijn wezen onthullend. Zooals zijn brieven de indrukken van het
oogenblik, zoo geven die verzen de veel duurzamer gevoelens, de bezielde
overwegingen van dagen en
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maanden weer, saamgebonden en tot een schoone eenheid opgevoerd door het leidend
verstand.
Ach, die bittere uitingen zijner jaloezie, hoe spoedig zou Keats ze weder hebben
willen herroepen. Hij kon zelf zoo scherp over zijn sensitieve natuur oordeelen.
‘De waarheid is,’ ontboezemt hij zich in een oogenblik van neerslachtigheid aan
Haydon - in dagen dat hij zich lichamelijk nog gezond voelde - ‘dat mijn temperament
nu en dan een afschuwelijke ziekelijkheid vertoont; het is zonder twijfel de grootste
vijand, het ergste struikelblok dat ik te vreezen heb; ik durf zelfs zeggen, het zal
waarschijnlijk de oorzaak van mijn teleurstellingen zijn.’
Hoe goed wist hij ook, dat zijn gestel hem dikwijls tot overdrijving leidde en
daardoor onbillijk maakte: ‘Ik drijf alle zaken tot het uiterste, luidt het in een anderen
brief, een kleine kwelling kan, als de omstandigheden daartoe medewerken, in vijf
minuten tot een onderwerp voor Sophocles in mij aangroeien. In zoo'n stemming
aan een vriend schrijvend is mijn zelfbezit dikwijl zoo gering, dat ik hem reden tot
verdriet geef, terwijl ik tegelijkertijd misschien lach om een woordspeling. Je laatste
brief deed mij het bloed naar het hoofd stijgen om de pijn, die ik je gedaan heb. Maar
je moet ruimte laten voor de Verbeelding; ik weet, dat ik die overdrijving niet kan
laten.’
Maar ondanks die onberekenbaarheid van zijn op de steile rotskammen - zoo
moelijk te begaan - van gevoel en verbeelding zich bewegenden geest, ondanks het
aan de dichterlijke natuur, dus ook aan de zijne, inherente, geringe
aanpassingsvermogen voor het praktische leven, was Keats, ook op lager standpunt
dan dat van den schepper van schoonheid beöordeeld, ook in den dagelijkschen
omgang, ook als bloedverwant, als vriend, een uitnemend mensch, zooals de velen,
die hem van nabij gekend hebben, om strijd getuigd hebben.
‘Hij was de oprechtste vriend, roept Reynolds uit, de beminnelijkste makker, de
meest aandachtige luisteraar naar de smarten en ellenden van allen om hem, die in
deze tijden geleefd heeft.’ ‘Hij was de meest onzelfzuchtige
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van alle menschelijke schepselen, zegt Haydon, ongeschikt voor deze wereld; hij
had een edelmoedig hart en zou zijn fortuin met ieder, die het noodig had, gedeeld
hebben’. ‘Hij kende geen vrees voor zichzelven, prijst hem zijn broeder George; wat
het hem ook kosten mocht, hij zou, zonder zijn krachten te berekenen of het loon
van zijn daad te overwegen, verdrukten en ongelukkigen met hart en ziel, met hand
en beurs verdedigen.’
Zijn deze stemmen van menschen, die jarenlang intiem met hem omgegaan hebben,
voldoende om het oppervlakkig oordeel van een Hollandsch criticus te ontzenuwen,
al is dit niemand minder dan onze moedige en schrandere Busken Huet, of moeten
wij dezen terechtwijzen met de eigen woorden van den groot-menschelijken,
veel-begrijpenden Keats als deze naar aanleiding van een twist tusschen twee zijner
beste vrienden zegt: ‘Het is verdrietig. Men behoort elkander te leeren begrijpen en
verdragen, er leeft geen mensch, who may not be cut up, aye lashed to pieces on his
weakest side. De beste menschen hebben slechts een deel goeds in zich - een soort
geestelijke gist.... waardoor zij gedreven worden te handelen, te streven, te worstelen
met de omstandigheden.’
Hoe goed heeft hij in het algemeen dat ‘afschuwelijk temperament,’ waarover hij
zich in oogenblikken van gedruktheid soms beklaagde, die zinnelijke en prikkelbare,
die uiterstgevoelige natuur weten te beheerschen, in zoodanige mate, dat hij steeds
nieuwe vrienden maakte en geen van de oude verloor. Alleen in die laatste smartelijke
periode van zijn ten ondergang neigend leven hebben zijn driften de overhand over
hem gekregen, heeft hij zich tot uitingen laten vervoeren, die het licht doen vallen
op zekere wondeplekken van zijn geest, pijnlijk om aan te zien.
Wij zouden mogen vragen of Fanny Brawne er geenerlei aanleiding toe gegeven
had, of zij altijd den takt en de teederheid getoond heeft in zoo moeilijke
omstandigheden van haar geëischt. Maar waartoe? - zij zou er betrekkelijk niet minder
om zijn als wij die vragen niet in haar voordeel mochten beantwoorden. Zij was jong
en onervaren;
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een zoo hartstochtelijke en gecompliceerde geest als die van haar verloofde moest
tot op zekere hoogte een raadsel voor haar zijn. Zij heeft hem voldoende begrepen
om aan te mogen nemen, dat in meer normale omstandigheden zij een goede vrouw
voor hem zou geweest zijn. Vele jaren later, Mrs. Lindon geworden, liet zij zich
volgender wijze over hem uit: ‘Hij had een hartstochtelijk temperament, maar zijn
toorn scheen zich meer tegen zichzelf dan tegen anderen te keeren en in oogenblikken
van de grootste irritatie was het slechts door een soort woeste neerslachtigheid, dat
hij zijn vrienden bedroefde en wondde.’
En die neerslachtigheid, dat verblijf in dien poel van hopeloosheid, waarin hij zich
omwentelde en tevergeefs naar een uitweg zocht, deed hem dan wel eens dingen
schrijven, waarover hij zich een uur later misschien schamen zou. Voor dienzelfden
Brown, wiens hand Keats niet meer verdiende te drukken volgens Huet - Brown zelf
zal er zeker anders over gedacht hebben - voor dien Brown stort hij een paar maanden
later, te Napels aangekomen, zijn hart uit, zooals hij het nooit van aangezicht tot
aangezicht gedaan had, zooals hij het, geslingerd tusschen hoogmoed en zwakheid,
nooit had kunnen doen: ‘Nu ik zoover gegaan ben, schrijft hij, is het beter, dat ik mij
geheel uitspreek - misschien zal het den last van ellende, die op mij drukt, wat
verlichten. De overtuiging, dat ik haar niet meer zal zien, zal mij dooden. Ik kan niet
heengaan. Mijn beste Brown, ik kan het dragen te sterven - maar ik kan het niet
dragen - haar te verlaten. O God! God! God! wat ik in mijn koffers heb, dat mij aan
haar herinnert, gaat door mij heen als een speer. De zijden voering, die zij in mijn
reispet genaaid heeft, brandt mij op het hoofd. Mijne verbeelding is van een
afschuwelijke helderheid voor al wat haar betreft - ik zie haar - ik hoor haar. Er is
niets in de wereld, dat mij genoeg belang inboezemt om mijn gedachten een oogenblik
van haar af te leiden.... Beste Brown, wat moet ik doen? Waar kan ik troost of
verlichting vinden? Als ik eenige kans op herstel had, deze hartstocht zou mij dooden.
In waarheid
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gedurende het heele verloop van mijn ziekte, zoowel in jou huis als te Kentish Town,
heeft deze koorts nooit opgehouden mij te verteren.... O Brown, ik heb kolen vuur
in mijn borst. Het verwondert mij, dat het menschenhart in staat is zooveel ellende
te bevatten en te dragen. Was ik hiertoe geboren? God zegene haar, en hare moeder,
en mijn zuster, en George en zijn vrouw, en jezelven en allen!’
Maar ofschoon op deze wijze het hem verterend gevoel een enkele maal zich op
schrift als met geweld een uitweg baande, tot Severn, die hem maandenlang oppaste,
sprak hij nooit over Fanny Brawne: hij kon er niet over spreken. Eerst in 1878, toen
Severn, een oud man geworden, na een leven, waarover de periode, met Keats
doorgebracht, steeds zijn naglans was blijven werpen, den bundel brieven aan Fanny
Brawne ontving, in dat jaar gedrukt en uitgegeven, ging dezen een plotseling licht
op en schreef hij aan Buxton Forman, den letterkundige, die ze voor den druk gereed
gemaakt had: ‘De zeven-en-dertig brieven van Keats aan Fanny Brawne waren een
pijnlijke lectuur voor mij, want daaruit begrijp ik nu pas, voor de eerste maal, het
lijden en den dood van den dichter. Hij vertrouwde mij dezen ernstigen hartstocht
niet toe en het schijnt mij nu, dat ware deze er niet geweest, hij nog vele jaren had
kunnen leven. Ik begrijp nu zijn gebrek aan moed om er over te spreken, want hij
werd er door verteerd in lichaam en ziel.’
Maar wij zijn hiermee vooruitgeloopen op de gebeurtenissen van Keats' laatste
levensjaar. Het werd noodig geoordeeld, dat hij in Italië genezing van zijn kwaal zou
gaan zoeken en een jong vriend, de schilder Joseph Severn, bood zich aan hem te
vergezellen. Keats gaf gehoor aan den aandrang van zijn vrienden en ging op weg
naar het Zuiden, maar, zegt hij ‘zooals een soldaat tegen een vijandelijke batterij
opmarcheert.’
Aan boord van het vaartuig de Maria Crowther, dat hen meevoerde, zou zijn genie
nog eenmaal zich openen in bloem van poëzie. Het was toen het zeilschip wegens
tegenwind tijdelijk een schuilplaats had gezocht ergens aan
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de Devonshire kust en de dichter, na een dag doorgebracht te hebben tusschen de
rotsen en grotten dezer streek, die hij liefhad, en in de bewondering van welker
schoonheden het hem genot gaf Severn te doen deelen, het was op den avond van
dien dag dat hij, den geest tijdelijk wat gekalmeerd en verlicht, in een folio-uitgave
van Shakespeare het fraaie Sonnet schreef:
Bright Star, would I were steadfast as thou art,

een naar het volmaakte zweemend klinkdicht, waarin zoo mooi is de tegenstelling
tusschen het vaste en het vergan kelijke, het hemelsche en het aardsche, tusschen het
beeld van die Ster, daar tronend in eenzaam-koele pracht, in rustig-stille verhevenheid
als een slapeloos, geduldig heremiet, toeziend op de Aarde met haar omgaande,
zuiverende wateren en het versch-gevallen sneeuwmasker van haar bergen en
heidevelden, tusschen die Ster en den rusteloozen, door liefde overheerden Mensch,
die even onveranderlijk zou willen rusten op de zacht deinende borst zijner beminde,
luisterend naar het teeder geluid van haren adem,
‘half passionless and so swoon on to death.’

Welk dichter heeft afscheid genomen van de Muzen in woorden, waarin een warmer
menschelijk gevoel, zich huwt aan beelden zoo verfrisschend zuiver, zoo
plechtigverheven, zoo subliem van visie?
Van de ongeveer vijftig Sonnetten, die Keats geschreven heeft, behooren de meeste
tot een vroegere periode. Maar van dit laatste tijdperk, geheel beheerscht door Fanny
Brawne, dateert nog een ander Sonnet, waarin zijn liefde een zoodanig moment van
bezonkenheid gekend heeft, dat hij ze in poëzie heeft kunnen vertolken.
Het was vóór de bloedspuwing, die hem den gevaarlijken aard van de kwaal,
waaraan zijn jonge leven ten gronde zou gaan, zou onthullen, dat hij na een bezoek
van zijn meisje het Sonnet dichtte:
‘The day is gone and all its sweets are gone’
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Hoe dikwijls en met welk een droevig accent zullen hem die regels, toen de tijd
daaraan een zooveel scherper beteekenis gegeven had, dan de dichter bij het
neerschrijven bedoelde, hoe dikwijls zullen zij hem op zijn later ziekbed, als de
doodsklok van zijn hopen, door de moede hersens gegaan zijn:
Faded the flower and all its budded charms,
Faded the sight of beauty from my eyes,
Faded the shape of beauty from my arms,
Faded the voice, warmth, whiteness, paradise -

Einde October kwam de Maria Crowther te Napels aan en na een tiendaagsch
oponthoud in quarantaine zette men voet aan wal. Het doel van de reis was Rome,
waar in den loop van November de beide vrienden kamers betrokken op de Piazza
di Spagna. Tijdelijk leek de toestand meer hoopvol, maar plotseling begon Keats
veel bloed op te geven, wat zijn krachten uitputte en hem ten prooi liet aan hevige
koortsen. ‘Hoe, vroeg Severn zich af, kan hij ooit weer de oude worden?’ Zijn
toewijding aan den zieke deed hem de grootste angsten uitstaan, maar hij weifelde
geen oogenblik in zijn zelfopoffering. Niets was hem te gering. Hij hielp met vuur
aanmaken, koken, den vloer vegen - werkzaamheden, die door anderen verricht
hadden kunnen worden, maar niet op tijden, als zijn bedachtzaamheid er voor uitkoos.
Het ergste was, dat het geld opraakte en Severn, die met schilderen wel wat had
kunnen verdienen, zijn werk moest laten liggen, omdat hij Keats niet alleen kon laten.
Zijn goede zorgen zouden echter niet lang meer noodig zijn. De zieke was allengs
kalmer geworden en de wilde koortsdroomen hadden plaats gemaakt voor een zachte
melancholie, gespeend van bitterheid. In die dagen zei hij tot Severn, dat hij op zijn
graf de woorden geplaatst wenschte:
‘Hier ligt een mensch, wiens naam geschreven is in water.’
En op een ander oogenblik uitte hij zich: ‘Ik voel de bloemen al over mij groeien.’
Hij had Severn al eens gezegd, dat het meest intense genoegen, dat hij in het
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leven meende gekend te hebben, het zien groeien van de bloemen was. Beminnelijk
en bedachtzaam als hij was, tot het laatst, zegt Severn, was mijn geïsoleerde positie
in Rome, als hij gestorven zou zijn, een van zijn grootste zorgen.
Weinige dagen voor zijn dood teekent de vriend, die hem zulk een voorbeeldig
helper was, in zijn dagboek aan: ‘De arme Keats heeft mij altijd bij zich en volgt in
gedachten de gestalte van zijn eenigen vriend hier; hij opent zijn oogen in grooten
twijfel en schrik, maar als zij mij zien, sluiten ze zich weer zacht, openen rustig en
sluiten zich tot hij in slaap valt. Deze gedachte alleen zou mij bij hem houden tot hij
sterft.’
Het einde kwam op den 3den Februari 1821. Omstreeks vier uur vertoonden zich
de eerste teekenen van den dood: ‘Severn - ik - licht mij op - ik ben stervend - ik zal
makkelijk sterven; wees niet bang - hou je goed, en dank God dat het einde er is.’ Ik
lichtte hem op in mijn armen. Het slijm scheen te koken in zijn keel en dit duurde
tot elf uur, toen hij langzaam in den dood zonk, zoo rustig, dat ik dacht, dat hij nog
sliep.’
Drie dagen later werd zijn lichaam toevertrouwd aan het Protestantsche Kerkhof
te Rome.
De meest Shakespeareaansche dichter na Shakespeare is Keats genoemd, en waarlijk:
in de juistheid en schoonheid der uitdrukking, in den rijkdom van beeld en taal komt
geen ander Shakespeare zoozeer nabij. Jong als hij was heeft zijn genie zich meer
bewogen aan de oppervlakte dan in de diepte, heeft hij ons meer de schoone vormen
en kleuren en geluiden van natuur en leven in een oneindige verscheidenheid en
weelde, in een onnavolgbare gratie en lieflijkheid gegeven, dan dat hij de diepste
peinzingen en verste kringen van het gedachteleven, de hoogste stijgingen van de
liefde en het enthousiasme of de donkerste kolken van den tegenspoed en het lijden
voor ons belicht heeft. Maar aan deze sterkste spanningen van het menschenhart
heeft hij geraakt, o meer dan ge-
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raakt, hij heeft ze - voor zoover de weinige dagen hem geschonken, hem daartoe in
staat stelden - in onsterfelijke gestalten belichaamd. Hij heeft het verhevene voor
ons doen leven in de met breede krachtige halen als uit aarde, vuur en water
geschapen, titanen van Hyperion, voorwereldsch en ontzaggelijk; hij heeft - o
bewonderenswaardige tegenstelling - de meest zuivere en teedere schoonheid doen
ademen in de, als in het fijnste en koelste marmer gesneden figuren der ‘Ode to a
Grecian Urn’, van een evenmaat en bekoring en lieflijkheid als werk van de Grieken
zelve; hij heeft het smartelijkst lijden, al de wanhoop van zijn jongen geest om zijne
in knop gebroken aspiraties van liefde en eerzucht, zoodanig beheerscht, dat hij er
een der meest droevige en onvergankelijke verzen van gemaakt heeft, waarop de
wereld der letteren bogen kan: de ‘Ode to a Nightingale’; hij heeft aan heroïschen
zin en zielenadel zijn hulde gebracht in het wel waarlijk Shakespeareaansch, helaas
te klein gebleven, fragment der tragedie: King Stephen. In deze hoogste openbaringen
van zijn wezen heeft hij de uiterste tonen doen trillen van het instrument der
menschelijke ziel. Geen Engelsch dichter heeft zoo groote verwachtingen, heeft zoo
schoone hoop met zich meegenomen in het graf.
Maar wij hebben geen recht te jammeren om wat hij zou hebben kunnen geven;
er is reeds veel te genieten: van het beste dat de literatuur der eeuwen aanwijst. De
bewondering voor zijn werk heeft zich meegedeeld, in vorm en inhoud, aan dat van
de hem gevolgd zijnde dichters, aan Tennyson in de eerste plaats, aan Rossetti en
zijn groep, is ook overgeslagen naar Holland en is in Kloos, Verwey, Gorter, van
beduidenden invloed geweest op de ontluiking onzer letteren in de tachtiger jaren.
De openheid en rijke zinnelijkheid van zijn geest, zijne natuurliefde, zijn
schoonheidsverlangen, de intensiteit van zijn wezen, de hopelooze wegtering van
zijn laatste jaren, omgezet in vizioenen, die de mijmerende herdenking voor ons op
doet lichten in een weelderige verscheidenheid van kleuren - van de teedere spelingen,
zachtgroen, zachtrose,
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de zilveren glansen en azuren weerschijnen van Endymion, van het, in mysterieuzen
schemer gehouden, parelgrijs en wijnrood en nachteblauw der Eve of St. Agnes, van
het goud en karmozijn, fel uitschietend tusschen het grauw: aschgrauw, metaalgrauw,
stormgrauw van Hyperion, tot het nachtzwart purperen, hier en daar schittering van
het weerlicht dit duistere doende trillen, van The Ode to a Nightingale, - kleuren,
niet van den schilder, maar van den dichter, kleuren, die bewegen, en lichten,
verschieten en vlammen en zich ineenstrengelen - zij zullen ons steeds weder tot
Keats doen keeren als tot een schepper van wonderen.
Ook zij, die naar verbeeldingen van een meer maatschappelijken inhoud uitzien,
die de geestelijke aspiraties van dezen naar een nieuwe gemeenschap, een nieuwe
menschheid strevenden tijd in den dichter van heden belichaamd wenschen, zij zullen
Keats niet mogen vergeten, zij zullen Keats moeten blijven huldigen als een der
meest geduldige, meest eerbiedige, meest toegewijde priesters in den onverwoestbaren
tempel der schoonheid.
En de eeuwen zullen het bevestigen, wat de groote tijdgenoot, met de herinnering
aan wiens klaagzang wij dit opstel begonnen, in zijn Adonaïs profeteerde:
He wakes or sleeps with the enduring dead.
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Samenwerking der vrijzinnigen
Door Mr. W.H. de Beaufort.
De geschiedenis van de vrijzinnige partij in Nederland gedurende de eerste jaren
dezer eeuw is verre van roemrijk. Zij heeft meer nederlagen en teleurstellingen te
vermelden dan overwinningen. Na lange jaren de machtigste der staatkundige partijen
te zijn geweest, heeft de vrijzinnige partij zich met den tweeden rang moeten
vergenoegen. Zij dreigt allengskens af te brokkelen. Onder haren linkervleugel hebben
de sociaal-democraten, niet zonder goeden uitslag geworven, rechts ziet zij
voortdurend afvalligen hare gelederen verlaten, of wel omdat zij zich met hare
beginselen niet meer kunnen vereenigen, of wel omdat zij de aantrekkingskracht die
van een zegepralende overmacht uitgaat niet vermogen te wederstaan. Terwijl zij
aldus hare aanhangers ziet slinken, wordt zij in eigen boezem door tweedracht
verscheurd, ja erger nog, niet in tweeën maar in drieën gesplitst, heeft zij in de laatste
jaren den zwaren strijd tegen een steeds aangroeiende en zich steeds hechter
aaneensluitende tegenpartij moeten voeren. Onder zulke omstandigheden is niet
alleen de hoop op, maar zelfs de begeerte naar overwinning sterk verflauwd. De
gevaren aan dezen toestand verbonden hebben zich vooral geopenbaard bij
gelegenheid der verkiezingen van

Onze Eeuw. Jaargang 12

357
1909. Nog nimmer te voren had de stembus zich zoo beslist tegen de vrijzinnigen
uitgesproken. Dat zij zelven voor een groot deel daaraan schuld hadden doordien de
verschillende groepen elkander somtijds in den steek hadden gelaten op de meest
bedreigde punten, en er van eenig overleg tusschen die groepen ter nauwernood
sprake was geweest, kon niemand onder de staatkundige waarnemers ontkennen.
Aanvankelijk werd dit ongeval der vrijzinnige partij overkomen in sommige
vrijzinnige kringen nogal koel opgenomen. De tegenwoordige regeering van de
rechterzijde - zoo stelde men zich zelven en anderen gerust - is een geheel andere
dan die van 1901. Zij zal niet raken aan de groote beginselen waarop vrijzinnige
staatslieden in vroegeren tijd onze wetgeving hebben gegrond en zij zal zeker niet
aan socialistische denkbeelden toegeven, wat van een vrijzinnige regeering die in de
Tweede Kamer van de stemmen der sociaal-democraten afhankelijk zoude zijn maar
al te zeer te vreezen ware geweest. Intusschen hadden zij die aldus redeneerden, niet
gerekend met den Minister van Landbouw, Handel en Nijverheid. Wel was het
bekend, dat deze bewindsman op het gebied der maatschappelijke wetgeving zeer
vooruitstrevende denkbeelden had verkondigd, maar men vertrouwde, dat de invloed
van de meer behoudende mannen in het ministerie hem zoude terughouden van
buitensporigheden. De heer Talma evenwel scheen zich zijne volkomen vrijheid van
handelen te hebben voorbehouden. Met zijn onverstoorbaar geloof aan het vermogen
van den wetgever om alle maatschappelijke nooden te genezen, en zijne
geringschatting van rechtsbeginselen en van de wettelijke grondslagen waarop onze
staatsregeling rust, deed hij welhaast bij dat deel der Nederlandsche maatschappij,
dat zich niet bepaalt tot het toejuichen van elke hervorming, maar zich ook rekenschap
geeft van hare werking en van hare gevolgen, een gevoel van ernstige bezorgdheid
oprijzen. Zijn wetgevende arbeid scheen tot einddoel te hebben om over nijverheid
handel en landbouw een staatsvoogdij te vestigen die, uitgeoefend door een tot in
het oneindige aangroeiend heirleger van ambtenaren,

Onze Eeuw. Jaargang 12

358
elke vrijheid van beweging der burgers met den dood bedreigde en tevens voor hunne
beurzen weinig goeds beloofde. In kringen die alleen bij verkiezingen - en zelfs dan
nog niet altijd - in de staatkunde belangstelling toonen, deed zich nu een alarmkreet
hooren over den staatkundigen gang der zaken. Hij verdubbelde toen de plannen van
den minister van financiën ten opzichte der tariefwetgeving meer en meer in aard en
strekking werden gekend en begrepen. Het bleek dat het hier niet een verhooging
der staatsinkomsten gold, ter bestrijding van noodzakelijke uitgaven, maar een
verandering van stelsel. In de plaats van den vrijhandel zoude voortaan de
bescherming worden gehuldigd, wat dit voor de toekomst beteekende bevroedde
iedereen. Er werd blijkbaar een nieuwe weg ingeslagen waarop terugkeer schier
onmogelijk en verdere voortgang onvermijdelijk zoude wezen. De handel, het eerste
bedreigd, deed zich luid hooren, de landbouw, die slechts nadeel van deze eerste
poging te wachten had, volgde en zelfs de nijverheid te wier bate de nieuwe koers
werd aanvaard, toonde voor het meerendeel zich volkomen ongeneigd om de
aangeboden geschenken te aanvaarden.
Deze meer en meer toenemende ontevredenheid bracht een omkeering te weeg in
de stemming van die vrijzinnigen die tot nog toe de optreding van de rechtsche
regeering en hare zegepraal bij de verkiezingen van 1909 met onverschilligheid
hadden bejegend. Zij begonnen in hunne ongerustheid te verlangen naar een
vrijzinnige regeering, zij voelden dat de verdeeldheid onder de vrijzinnigen het groote
struikelblok was dat aan een dergelijke regeering den weg versperde, en zij eischten
daarom dat dit struikelblok zoude worden opgeruimd. Over de redenen der bestaande
verdeeldheid braken zij zich het hoofd niet, maar gaven alleen te kennen dat, naar
hun oordeel, thans het oogenblik was aangebroken waarop het staatsbelang bijlegging
der bestaande geschillen dringend eischte.
Voor dien aandrang, op ondubbelzinnige wijze allerwege geuit, zijn de aanvoerders
der staatkundige groepen, die te zamen de vrijzinnige partij vormen, ten slotte
gezwicht.
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Niet dat zij zelven de verdeeldheid boven de samenwerking verkozen, maar zij hadden
de ervaring opgedaan dat het zoeken naar een gemeenschappelijken grondslag waarop
samenwerking mogelijk was steeds moeilijker werd naar mate de kansen om tot de
regeering te worden geroepen verminderden. Opofferingen zouden geëischt worden,
maar de drijfveer die tot het doen van opofferingen dwong verslapte aanhoudend.
Nu deed zich op eenmaal die drijfveer weder gevoelen. Een aandrang van buiten, uit
de lagen der maatschappij die gewoonlijk in de staatkunde zich laten leiden maar
die thans den staatkundigen leiders hunne verlangens luide verkondigden, kon niet
anders dan een sterken indruk maken. Indien ik mij bij het waardeeren der door mij
opgemerkte verschijnselen in het laatste jaar niet vergis, dan is het slagen der plannen
tot concentratie in de eerste plaats daaraan te danken, dat de vrijzinnigen in het land,
van allerlei richting, op de meest ondubbelzinnige wijze blijken gaven van hunne
begeerte om eenheid in de gelederen der vrijzinnigen te brengen en van hun
voornemen om die zelfs tegen den wil der staatkundige leiders door te drijven.
De leiders der drie groepen konden op tweeërlei wijze aan het verlangen om bij
de naderende verkiezingen tot eenheid te komen gevolg geven. Of eenvoudig door
het sluiten van een verbond tot onderlinge samenwerking bij de verkiezingen, of
door het samenstellen van een gemeenschappelijk program als grondslag voor een
dergelijk verbond. Het volgen van den eersten weg zoude in overeenstemming zijn
geweest met wat aan de rechterzijde geschiedt, de drie partijen die daar zetelen zijn
onderling verbonden en steunen elkanders candidaten bij de verkiezingen. Zij
behouden echter hunne volkomen zelfstandigheid en hebben elk een eigen program.
Wat aan hunne vereeniging zedelijke kracht geeft is, wat Dr. A. Kuyper in het Latijn:
de ‘unio mystica’ noemt en in de tale Kanaäns: ‘het stoelen op den
gemeenschappelijken wortel des geloofs’. Een dergelijke unio mystica ontbreekt bij
de drie fractiën der liberale partij, zij kennen wel een eenheid door gemeenschap van
afgetrokken grondbeginsels, doch de staatkunde is geen
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zaak van bespiegeling maar van praktijk; bij haar komt het niet zoo zeer op de
grondbeginsels zelve dan wel op de toepassing daarvan in de wetgeving aan. De
verschilpunten tusschen de vrijzinnigen betreffen voornamelijk den tijd en de wijze
van toepassing. Konden zij zich hierover niet verstaan dan zouden zij elkander blijven
bestrijden, ook al mocht tijdelijk bij de stembus samenwerking hebben plaats gehad.
De leiders der drie groepen hebben dit zeer goed gevoeld. Zij wisten bij ervaring
dat de kiezers praktische menschen zijn, die wanneer zij hunne stem op een candidaat
uitbrengen ook eenige zekerheid willen hebben omtrent dat gene wat zij van dien
candidaat te wachten hebben. Een vrijzinnig democraat, een Liberale Unionist, een
vrij liberaal - zoo hebben zij vermoedelijk geredeneerd - zal, ook al maken wij een
onderlinge overeenkomst om elkander te steunen, weinig lust gevoelen om onzen
raad op te volgen, indien hij niet weet dat hij, door dit te doen, er toe bijdraagt om
een aantal mannen in de Tweede Kamer te brengen die na hunne verkiezing niet
weder hunnen eigen weg gaan maar inderdaad zullen blijven samenwerken. Een
eenvoudig verbond zonder eenige richtsnoer voor het vervolg moest in de toekomst
tot groote teleurstelling leiden. Bij hen die dit voorzagen zoude alle geestdrift gemist
worden; wanneer toch het besef ontbreekt dat een gemeenschappelijke overwinning
door gemeenschappelijke daden zal gevolgd worden, verflauwt de strijdlust. Het kan
zijn dat de gemeenschappelijke gedragslijn in het concentratieplan aangegeven niet
beantwoordt aan de verwachting van enkele kiezers en dat deze zich daarom in hunne
tenten zullen terugtrekken, maar deze terugtocht zoude voorzeker nog veel grooter
verhoudingen aannemen indien volkomen onzekerheid heerschte omtrent de
toekomstige gedragslijn, en derhalve allerlei booze vermoedens omtrent de gevolgen
der samenwerking konden worden geuit zonder dat afdoende tegenspraak mogelijk
was. Iedereen weet thans, ten minste in hoofdtrekken, waartoe zijne medewerking
zal leiden.
Het ligt voor de hand dat een plan van samenwerking
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zooals het nu voor ons ligt aan velerlei kritiek bloot moet staan. Wanneer drie
personen een stuk opstellen waarin ieder een deel zijner denkbeelden nederlegt dan
zullen zij natuurlijk geen van drieën volkomen tevreden zijn. Het beste bewijs dat
het plan beantwoordt aan de daarvoor te stellen eischen, zal wel zijn dat het bij geen
der drie groepen onverdeelde instemming vindt. Wordt er derhalve velerlei kritiek
op vernomen, uit alle hoeken, dan zullen de samenstellers van het plan zich dat niet
behoeven aan te trekken. Veeleer zal het hun tot getuigschrift strekken dat zij hunne
taak goed hebben opgevat.
Ook nadat het plan tot samenwerking door de drie groepen is aangenomen, behoudt
de vraag of deze aanneming in staatkundigen zin een goede en verstandige daad is
geweest, hare praktische waarde. Wie deze vraag niet bevestigend kan beantwoorden,
zal allicht aan het besluit zijner partij geen gevolg geven en zoo er onder de drie
partijen vele leden mochten zijn die zich onthouden, zal de samenwerking haar doel
missen. Ik wil de bevestigende beantwoording van die vraag iets nader toelichten,
voor zoover zij de groep betreft waarmede ik de meeste geestverwantschap heb, die
der vrij-liberalen. Allereerst zoude ik dan willen vragen, wat er zoude geschied zijn,
wanneer zij de samenwerking had afgeslagen en de beide andere groepen die hadden
aanvaard. Het wil mij voorkomen dat er omtrent de gevolgen van een dergelijke
handeling weinig verschil van meening kan bestaan. De vrij-liberalen zouden dan
bij de verkiezingen van 1913 tusschen de linksche en rechtsche partijen zijn
doodgedrukt, waren zij eenmaal uit het parlement verdreven of misschien tot een
enkel vertegenwoordiger teruggebracht dan zouden zij in het land, als staatkundige
partij, machteloos zijn geworden en dergelijke machteloosheid is voor staatkundige
partijen het voorteeken van een spoedig uiteinde. Een partij die geen
vertegenwoordigers meer heeft in het parlement heeft haar reden van bestaan als
staatkundige partij verloren, men sluit zich bij een staatkundige partij
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aan omdat men de verwezenlijking der denkbeelden die zij voorstaat gewenscht acht.
Ziet men dat er van die verwezenlijking toch geen sprake kan zijn, dan getroost men
zich daarvoor ook geen opofferingen meer, men trekt zich terug in afwachting van
betere tijden, of wel men schaart zich onder het vreemde vaandel waar tegen men
den minsten weerzin heeft. De staatkundige denkbeelden blijven natuurlijk hunne
aanhangers behouden, maar deze vormen dan een staf zonder leger, hunne soldaten
verlaten van lieverlede de vanen, nieuwe aanwervingen zijn vruchteloos, de gelederen
blijken bij elken nieuwen opmarsch sterk gedund, want in den staatkundigen strijd
wordt vooral gezien op den uitslag. Voor een bloote monstering van krachten, krijgt
men op den duur geen kiezers naar de stembus, en naarmate de onkosten der
verkiezingen toenemen vermindert ook de lust om zijne penningen te offeren voor
een candidaat van wien men vooruit met volkomen zekerheid weet dat hij niet zal
gekozen worden.
Nu is een dergelijke zelfopoffering misschien eervol in sommiger oog, maar is zij
in het belang van het land? Mijn antwoord op deze vraag luidt ontkennend, mij zoude
het voorkomen, dat de vrij-liberalen door zich thans terug te trekken en hun eigen
doodvonnis te teekenen een grooten ondienst aan hun land zoude hebben bewezen.
In de eerste plaats door de onmiddellijke gevolgen van hunne daad, die aan de
kerkelijke partijen bij de verkiezingen van 1913 zeker de onbetwiste zegepraal zouden
hebben bezorgd. De twee overgebleven deelen der vrijzinnige partij zouden, na den
afval van den rechtervleugel, uit den aard der zaak een beweging in linksche richting
hebben gemaakt; gematigden zouden worden afgeschrikt en de mannen, die de
Talma-wetgeving niet willen omdat zij voor het staatssocialisme bevreesd zijn,
zouden gaan aarzelen. Tegenover hen zoude, met kans op goeden uitslag, de
voorzegging kunnen worden uitgespeeld, dat zij nu onder anderen vorm een nog
gevaarlijker staatssocialisme zouden zien verschijnen, dat de vrijzinnigen van de
Liberale Unie en de vrijzinnig-democraten, van den steun der vrij-liberalen ver-
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stoken, nu noodzakelijk hulp zouden moeten vragen aan de sociaal-democraten, die
deze hulp zeker niet zouden verleenen zonder er zich ruimschoots voor te laten
betalen. Deze vreesaanjaging zoude hare uitwerking niet hebben gemist. Een groot
aantal stemmen, die bij het tot stand komen der concentratie op vrijzinnigen zullen
worden uitgebracht, zouden òf niet in de stembus worden geworpen of wel aan de
rechtsche candidaten ten goede komen. Naast dit onmiddellijke nadeel moet nog op
een blijvend worden gewezen, uit den aard der zaak nog veel gewichtiger. Wanneer
de vrij-liberale partij verdween, zoude de invloed harer denkbeelden op de groote
vrijzinnige partij zeer sterk afnemen zoo niet geheel te loor gaan. Zij heeft tot nog
toe vooral gestreden voor drie groote beginselen, de persoonlijke vrijheid der burgers
die bij de gewaagde proefnemingen tot wettelijke regeling van de
bedrijfsverhoudingen voortdurend gevaar loopt; de gelijkheid der burgers waarop
inbreuk dreigt te worden gemaakt door het verleenen van bijzondere voorrechten
aan enkele klassen en het leggen van bijzondere lasten op andere; beperking der
staatsbemoeiing en zoodoende ook der staatsuitgaven voor zoo ver die worden
aangewend om het getal ambtenaren voortdurend uit te breiden of om allerlei
ondernemingen naar den staat te trekken en allerlei instellingen te steunen die van
eigen middelen dienen te leven. Het komt niet bij mij op om te beweren dat de andere
groepen der liberale partij ten opzichte van al deze beginselen een tegenovergestelde
opvatting hebben, maar uit hun midden rijzen weleens stemmen op, die ter wille van
vurig begeerde hervormingen in een minder strenge toepassing berusten. Voor een
groote staatkundige partij die wil regeeren of, zoo zij dit niet kan, toch krachtigen
invloed wil uitoefenen op de regeering, is het gewenscht dat de vraagstukken van
wetgeving in haar midden niet eenzijdig worden beschouwd. Indien bij haar elke
richting die in het volk aanhang heeft, zij het dan ook in kleiner kringen, zich kan
doen gelden, blijft de partij in haar geheel die ruimte van opvatting bewaren
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die noodig is om de belangen van het geheele volk in alle onderdeelen te overzien
en te regelen. Het komt mij dan ook voor dat de liberale partij in regeerkracht zoude
verliezen indien de invloed der vrij-liberalen geheel en al werd buitengesloten.
Vermoedelijk zullen alle vrij-liberalen het hier geschrevene in hoofdzaak beamen,
maar zij zullen mij wijzen op twee steenen van aanstoot die in het concentratieplan
zijn gelegen waar sommigen de voeten ongaarne zullen over heen zetten, het algemeen
stemrecht en de staatspensionneering.
Het eerste zal voorzeker de grootste bezwaren in vele gemoederen doen verrijzen.
De tegenwoordige kieswet is een schepping van vrij-liberale staatslieden; kan van
de vrij-liberalen nu in redelijkheid geëischt worden om hun eigen werk weder te
gaan afbreken? - Indien als beginsel voor een staatkundige partij moet gelden het
Latijnsche adagium: Semper idem velle atque idem nolle (altijd hetzelfde te willen
en hetzelfde niet te willen) dan kunnen zij dit voorzeker niet doen, maar is dit beginsel
inderdaad een deugdelijke richtsnoer? Moet niet de voortdurende ontwikkeling der
denkbeelden van een volk omtrent zijne staatkundige behoeften ook haren invloed
doen gelden op de denkbeelden van zijne wetgevers en bestuurders? Zeker de wet
van Houten was een verdienstelijk werk; zoolang de tegenwoordige grondwettelijke
bepalingen omtrent het kiesrecht gelden zal zij wel niet door een betere wet kunnen
worden vervangen, maar de wet is van het jaar 1896 en in zestien jaren verandert er
heel wat in een maatschappij als de onze. De lijn door deze wet getrokken vormt op
dit oogenblik niet meer de grens tusschen de zelfstandige en onzelfstandige kiezers,
tusschen de meer of minder ontwikkelde en de geheel onontwikkelde. Daar-en-boven
heeft de praktijk der wet aangetoond dat door kiezersteelt een aantal personen binnen
de scheidsmuur kunnen worden gesleept die de wetgever daar buiten had willen
houden. Thans zijn deze kunstmatig gevormde kiezers afhankelijk van hen die hun
het stembiljet verschaffen, zoodra zij langs den wettigen weg worden toegelaten
krijgen, zij hunne onafhankelijkheid terug.
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Hierbij komt nog dat het bestaan van het algemeen stemrecht in andere landen en de
drang tot invoering in alle landen waar het nog niet volledig bestaat, op de verbeelding
van het volk werkt. Het wil niet gelooven dat het achterlijker is dan andere volken,
vandaar dat de beweging voor algemeen stemrecht zoo veel weerklank vindt, en nu
is het wel waar dat deze beweging bij ons te lande vooral uitgaat van hen die het
kiesrecht reeds bezitten, maar deze omstandigheid strekt er zeker niet toe om de
beweging aan zedelijke kracht te doen verliezen.
Maar zal men zeggen, wat deze beweging wil is het tot stand brengen eener regeling
waarvan wij voorzien dat zij verkeerde gevolgen zal hebben. Het tegenwoordige
uitgebreide stemrecht werkt op de verkiezingen voor Tweede Kamer, Provinciale
Staten en Gemeenteraden vooral daardoor in onze oogen zoo ongunstig, omdat het
vele mannen op wier tegenwoordigheid in deze staatslichamen door ons wegens
hunne persoonlijke eigenschappen, afgescheiden nog van hunne staatkundige richting,
prijs wordt gesteld, daaruit verwijderd houdt. Breidt men het stemrecht nu nog verder
uit, dan zal, zoo al niet op het platteland waar de toestanden niet veel zullen
veranderen, maar dan toch zeker in de steden dit verschijnsel zich nog scherper
afteekenen. Kan men nu in gemoede medewerken tot invoering van een stelsel dat
zonder eenigen twijfel toestanden die wij nu reeds betreuren nog zal verergeren? Mijn antwoord op deze vraag is in volstrekten zin bevestigend, de bedoelde nadeelen
van een uitbreiding, die ik geheel erken, zullen in mijn oog ruimschoots opgewogen
worden door de voordeelen die een goed stelsel van evenredig kiesrecht ons zal
brengen. Nu het algemeen stemrecht er toch eenmaal zal komen, want van op den
duur tegenhouden kan geen sprake zijn, acht ik het een daad van goed staatsbeleid
om het te aanvaarden, terwijl de zekerheid bestaat dat het tegelijk met het evenredig
kiesrecht zal worden ingevoerd. Een algemeen kiesrecht met een billijk stelsel van
evenredige vertegenwoordiging verdient in mijn oog de voorkeur boven ons bestaand
kiesstelsel, en zal zeer zeker beter werken.
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Over de staatspensionneering slechts een enkel woord. Daarover uit te weiden zoude
inderdaad onbescheiden zijn, alles wat er over te zeggen valt is onlangs in onze
Tweede Kamer te berde gebracht. Wie de beraadslagingen gevolgd heeft, met aandacht
en met kennis van al wat op dit gebied reeds is voorgevallen, zal wel begrepen hebben
dat er geen zaak was waarop eenstemmigheid moeielijker te verkrijgen was dan deze.
Hier zullen dan ook wel de meeste en misschien de pijnlijkste offers zijn gebracht.
Niet echter door de vrij-liberalen; integendeel, het beginsel, vrijwillige verzekering
dat het hunne is heeft een eereplaats gekregen op het concentratieplan. De Duitsche
dwangverzekering is veroordeeld, aan staatspensionneering is wel is waar een plaats
ingeruimd, maar een zeer kleine. Het komt mij voor dat op dit punt meer te eischen
gelijk zoude hebben gestaan met het weigeren van samenwerking.
Nu de drie partijvergaderingen het concentratieprogram hebben aangenomen is de
hoop niet uitgesloten dat een staatkundige samenwerking van alle niet-clericale en
nietsocialistische bestanddeelen onzer maatschappij bij de aanstaande verkiezingen
zal worden voorbereid. Een dergelijke samenwerking is in de tegenwoordige
omstandigheden dringend noodig tot behoud van den godsdienstvrede in ons
vaderland, tot handhaving van het vrijhandelstelsel en tot afwering van allerlei
bedenkelijke proeven van staats-socialistische wetgeving. Er worden voor deze
samenwerking van alle vrijzinnigen offers gevraagd, maar het komt mij voor dat die
offers gewettigd zijn. Anderen zullen hierover anders oordeelen. Met volkomen
eerbiediging van hunne opvatting veroorloof ik mij hun op het hart te drukken om
zich goed rekenschap te geven van het ernstige der zaak. Er staan groote belangen
op het spel. Niemand vergete dat door zich van medewerking aan de concentratie te
onthouden hij onwillekeurig de tegenwoordige regeering in staat stelt om hare
staatkunde voor te zetten.
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Gilbert Keith Chesterton
Door J.C. van Dijk.
De Encyclopaedia Britannica, 11th ed. in voce ‘Chesterton’ deelt mee dat G.K.C.
werd geboren in Londen in het jaar 1874. Zijn opleiding ontving hij in ‘St. Pauls
School’, welke school hij in 1891 verliet om zich voornamelijk te gaan toeleggen op
letterkundigen arbeid. In 1900 werd hij journalist en vast medewerker aan liberale
bladen als ‘Speaker’ en ‘Daily News’, waarin hij onderteekende artikelen plaatste1).
Van den aanvang af aan toonde hij zich een ‘distinct personality, combative to a
swashbuckling degree, unconventional and dogmatic’. Veel van zijn journalistiek
werk werd later uitgegeven onder de titels: ‘Twelve Types’, ‘Heretics’, ‘Orthodoxy’.
Verder schreef hij een studie over Browning (serie: ‘English Men of Letters’) en
Dickens; ook wonderlijke vertellingen als ‘The Napoleon of Notting Hill’.
Tot zoover het artikel der Enc. Brit.; de bibliographie

1) In de opstellen ‘Limericks and Counsels of Perfection’ en ‘Anonymity and Further Counsels’,
opgenomen in de verzameling ‘All Things Considered’ breekt Chesterton een lans voor het
onderteekenen van bijdragen aan de dagbladpers: ‘writing anonymously ought to be the
exception; writing a signed article ought to be the rule’.
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daarin is niet volledig. Er ontbreken een boek over G.B. Shaw, de bundel ‘All Things
Considered’ en romantische, voor een goed deel gro eske verhalen in den trant van
‘The Napoleon of Notting Hill’: ‘The Man who was Thursday’, ‘The Club of Queer
Trades’, ‘The Innocence of Father Brown’. Nog altijd is Chesterton een medewerker
aan de ‘Daily News’ en de Mr. Note-Booker van de ‘Illustrated London News’.
Deze veelschrijver is in ons land betrekkelijk weinig bekend. Tot dusver kwam mij
zijn naam alleen onder de oogen in de artikelenreeks: ‘Engelsche Letteren’ van den
Heer Simon B. Stokvis in ‘Den Gulden Winckel’ waarin door hem een opstel is
gewijd aan Chesterton's studie over Shaw1). Dan wordt Chesterton genoemd in het
studentenweekblad ‘Eltheto’ in een lezenswaardig opstel van den heer Th.L. Haitjema,
getiteld ‘De kloof tusschen Christendom en Religiositeit’2). En in de ‘Stemmen voor
Waarheid en Vrede’ heeft onlangs een artikel gestaan over Dickens van de hand van
den heer I. Esser, waarin eveneens op hem de aandacht wordt gevestigd3).
Dit wat onze vaderlandsche letteren betreft. In Engeland is uitgegeven door een
anonymus: ‘G.K. Chesterton: A Criticism’, 1908; ik heb hiervan geen kennis kunnen
nemen, daar het in den boekhandel niet meer te verkrijgen is. Zeer belangrijk is wat
André Chevrillon, een Fransch essayist voornamelijk op het gebied der Engelsche
letteren, heeft gegeven over Chesterton en vooral over diens boek ‘Orthodoxy’, onder
den titel: ‘Une Apologie du Christianisme’4).
Een veelschrijver is Chesterton ongetwijfeld; hij weet het zelf en komt er rond voor
uit. In ‘Orthodoxy’ begint hij met de mededeeling dat het een antwoord is op een

1)
2)
3)
4)

Den Gulden Winckel; Januari 1910.
Eltheto; 26 October 1911.
Stemmen voor Waarheid en Vrede; Februari 1912.
In ‘Nouvelles Études Anglaises’, 1910.
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uitdaging. Na de verschijning van ‘Heretics’ hadden verscheidene critici gezegd dat
zij erover zouden gaan denken hun eigen philosophie te herzien, zoodra Chesterton,
die op hen allen aan te merken vond, zich de moeite had gegeven de zijne mee te
deelen. Hij merkt dan op: ‘it was perhaps an incautious suggestion to make to a
person only too ready to write books upon the feeblest provocation.’
Zoo ligt de vraag voor de hand: zal het de moeite waard zijn over zulk een
veelschrijver te gaan schrijven?
Dit staat wel vast: wie voor het eerst met hem in aanraking komt, weet niet goed
wat van hem te moeten denken. Er zal ongetwijfeld veel zijn dat zijn belangstelling
wakker roept, maar stellig ook veel dat hem achterdochtig maakt. Hij zal willen
vragen: heeft deze man, die over futiliteiten en over vrouwenkiesrecht en over de
diepste levensvragen zoo brillant en met zoo overbluffend groot gemak weet te
schrijven, als het er op aankomt, wel wat wezenlijks te zeggen? Houden zijn
paradoxen en behagelijk breed-opgezette beeldspraak den lezer niet voor den mal?
Is het meer dan een schitterend vuurwerk, wat hij geeft; sleept hij wellicht ook mede
alleen door clownachtige invallen en brutale volte-face's in prachtig Engelsch u
voorgezet?
Meermalen wil bij het lezen van zijn artikelen en boeken het verbijsterend gevoel
zich in u vastzetten dat hij nooit hou-vast geeft, immers dat op het allerlaatste
oogenblik door een onverwachte wending hij u ontglipt.
Toch verstaat hij de kunst altijd weer opnieuw te boeien, ook wanneer gij u
voorgenomen hebt hem bij zijn verrichtingen met het vlotte woord nu eens bijzonder
goed te controleeren. En wanneer ge dan leest dat iemand als William James, het
betreurend dat er met zoo weinig menschen over de werkelijke levensvragen te
spreken valt, zegt: ‘ik heb onder mijn beste vrienden menschen, wier intellectueele
leven staat onder de remming van een wetenschappelijke respectabiliteit, die hen
ervan terughoudt de mystieke zijden van hun natuur vrij te openbaren. Ik zou mij
gaarne met hen vrij uitspreken over
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zekere vragen die mij interesseeren, over zekere schrijvers als b.v. Bernard Shaw,
Edward Carpenter, H.G. Wells of Chesterton, maar het gaat niet, zij gevoelen zich
al te onbehagelijk daarbij en ik moet zwijgen....’1) dan is dit toch wel een goed
getuigenis vóór Chesterton. James is de eerste de beste niet en er zijn niet zoo heel
veel schrijvers over wie men juist in uren van openhartigheidsbehoefte gaarne zou
willen spreken.
Ook André Chevrillon geeft in zijn reeds genoemde studie uiting aan dit gevoel
van achterdochtige onzekerheid, dat men krijgt bij het lezen van Chesterton's werk:
‘M. Chesterton est, je crois, la figure la plus neuve de la littérature anglaise
d'aujourd'hui. Nul, sauf M. Bernard Shaw, n'a si constamment pris le contrepied de
tout ce qui en Angleterre est principe, coutume, convention sociale, système
héréditaire et national d'idées. Mais entre M. Shaw et M. Chesterton la différence
profonde, c' est que le premier est un Irlandais, élève de Shopenhauer, au fond nihiliste
et fenian, et le second un Anglais religieux et constructeur. On ne s'en apercut pas
tout de suite. On n' a pas pris très au sérieux, pour commencer, ce jeune et bon géant
à la ceinture large, à la face de soleil levant, à la grande gaîté contagieuse. On n' a
vu que sa preste danse de clown et de boxeur, la drôlerie et l' imcomparable virtuosité
des pirouettes qu' il exécutait autour de l'adversaire. Peu à peu on a compris que
c'était sa façon de combattre et qu'il combattait sérieusement.’
Mij dunkt: in onzen tijd waarin er zoovelen doordrongen zijn of heeten te zijn van
den ernst der dingen en met passende, maar wel eens wat vervelende ernstigheid
daarover spreken en schrijven; in een tijd, waarin men zich gaarne toegankelijk toont
voor de sentimenten van angst en beklemming en niet weinigen de wereld zien,
althans zeggen te zien als een ‘City of Dreadful Night’; waarin het mode is te luisteren
naar de zachtvloeiende

1) Aangehaald bij Dr. Is. van Dijk: ‘Het Pragmatisme van William James’, 1911.
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lessen van een Omar Khayyam, ‘the sad, glad old Persian’, - in zulk een tijd is het
een verkwikking den gullen lach te hooren van een ernstig man, en met eenige
verbazing aan te zien ‘la preste danse de clown et de boxeur’ van een, die zich zelven
een orthodox Christen noemt en met voorkeur en verve spreekt van ‘the happy
doctrine of the Fall’.
Het valt eenigszins moeilijk het punt te kiezen, van waaruit deze eigenaardige
persoonlijkheid het best kan worden gezien. Misschien is het raadzaam te beginnen
met er op te wijzen dat Chesterton een Engelschman, door en door Engelschman is.
Ook Chevrillon legt hierop den nadruk, als hij hem noemt: ‘un Anglais religieux et
constructeur.’ In deze korte formule is het woord: ‘Anglais’ niet het minst belangrijke.
Chesterton is door en door Engelsch in zijn hartgrondigen afkeer van
gedachtenschema's, die met hun dorre en luchtledige abstracties aan het leven zelf
in zijn veelvuldigheid en gecompliceerdheid te kort zouden doen. Hij heeft geen
eerbied voor intellectueele verrichtingen, die in staat zouden zijn het rijke leven van
al zijn rijkdommen te ontdoen, alle geloof, alle hoop, alle liefde te vernietigen. Hij
ziet in vele gedachtenstelsels, afkomstig niet zelden van ‘German professors’ - die
bij hem in geen goed blaadje staan, - eigenlijk een zelfmoord van het denken, en
bovenal een verlamming van den wil.
Het is de eigenaardige gesteldheid van den Engelschen geest dat hij allereerst
vraagt naar wat ‘nuttigheid doet’, de energie kan verhoogen, de levensgoederen kan
vermeerderen, een weg door het leven vermag te wijzen. Elke wijsbegeerte, die deze
levensgoederen verlaagt of misschien zelfs loochent, die de kracht verlamt en de
hoop vernietigt, is daarmee den typischen Engelschman reeds geoordeeld. ‘Ce n'est
pas ainsi que travaille l'esprit français’, zegt Chevrillon, en Nietzsche heeft met onver-
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holen minachting gezegd: ‘niet de mensch streeft naar geluk, enkel de Engelschman
doet dat’1).
Nu schuilt er in deze woorden van Nietzsche - ‘poor Nietzsche’ noemt Chesterton
hem ergens - ongetwijfeld een groot zelfbedrog. Maar stellig is het waar dat wij hier
hebben twee lijnrecht tegenover elkaar staande denkwerelden, of wellicht beter: twee
geheel verschillende temperamenten.
Dit vragen naar wat nuttigheid doet, deze pragmatische karaktertrek van het
Engelsche denken wordt door Chevrillon geïllustreerd met een anecdote, die waard
is te worden oververteld.
‘“Mais, monsieur Taine, comment sauvez-vous le monde? how do you save the
world” demandait un jour une Anglaise, à voix haute, dans un dîner auquel assistait
l'auteur des Notes sur l'Angleterre. - “Mais, Madame, je ne sauve pas le monde”,
repondait celui-ci.’ Dat is omdat mijnheer Taine geen Engelschman was, zegt
Chevrillon.
Deze eigenaardigheid doet den Engelschman niet de logica, maar het nut, het geluk
het hoogste achten. Het bekende Pragmatisme onzer dagen is dan ook van Engelschen
stam; hier praevaleert een utilistische waarheidsopvatting, naar de formuleering van
James: ‘the true is what works well on the whole.’
Chesterton is geen pragmatist uit de school van James, die het absolute, het objectief
wezenlijke, als voor het menschelijk denken onbereikbaar, opgeeft, al heeft hij
ongetwijfeld sympathieën naar deze richting. Op het eind heeft hij een gewichtig en,
naar het wel schijnt, afdoend bezwaar ertegen. Maar dan toch weer: juist dit bezwaar
is niet intellectualistisch van aard en van pragmatistischen geest doortrokken. Hij
erkent dat het pragmatisme zijn betrekkelijk recht van bestaan heeft. Het is geboren
uit den nood van het moderne denken; het zag in dat het een onvruchtbaar pogen is
van den mensch om buiten zich zelf, boven zich zelf uit te grijpen. Alle wijsgeeren

1) Zie Prof. Dr. Jhr. B.H.C.K. van der Wijck: Gestalten en Gedachten; 1911, p. 214.
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hebben het beproefd, maar op elk hunner pogingen valt gegronde aanmerking te
maken. De mensch komt, ook in zijn denken, nooit los van zich zelf; van wat hij
noemt het objectieve is altijd de grond de eigen subjectiviteit. Dit te erkennen zonder
meer beteekent in zijn consequentie het loslaten van datgene, waarbuiten geen
geestelijk gezond mensch het stellen kan; het beteekent een opgeven van alle normen
voor het handelen, ten slotte van alle kategorieën van het denken. Om hieraan te
ontkomen doet het pragmatisme een noodsprong; het snijdt in éénen al deze
theoremata af en zegt: ik accepteer eenvoudig als het absolute, als objectieve waarheid
wat voor mijn denken als vruchtdragend beginsel zich bewijst en wat ik voor mijn
willen en werken niet missen kan. En wanneer ik nu nog dit ‘goede voor mij zelf’
heb gecontroleerd aan het ‘goede voor allen’, gezien heb dat ‘it works well on the
whole’, dan is dit goede de hoogst bereikbare waarheid tevens en gedraag ik mij
daartegenover als ware het de objectieve waarheid.
Chesterton nu is het met de pragmatisten eens als zij zeggen dat objectieve waarheid
in intellectualistischen zin, niet alles is, d.w.z. dat een mensch zijn ‘ziel en zaligheid’
niet mag wagen bij deze wellicht hopelooze jacht van het intellect, want dat het
aankomt ten slotte op het gelooven der dingen, die noodig zijn voor den geheelen
mensch. ‘Vive la logique, périssent les hommes’ - het is afgoderij waar hij niet aan
wil meedoen. In zoover is Chesterton een pragmatist; alleen vraagt hij: is niet juist
voor den geheelen mensch allereerst noodig het geloof in objectieve waarheid? Een
mensch kan niet volstaan met te zeggen: het absolute zal er wel zijn, immers het
moet er wel zijn, maar ik kan tot dit absolute, op welke wijze dan ook, nooit geraken
en ervan weten evenmin. Maar hij zegt: het absolute is er in mijn leven en het
openbaart zich als een geheimzinnige macht over mijn denken en over mijn geweten.
Gekend of niet gekend, ik wil het erkennen althans. ‘Pragmatism is a matter of human
need; and one of the first human needs is to be something more than a pragmatist’.
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Onwillekeurig komt iemand, die zich met Chesterton bezig houdt, telkens in de
nabijheid van Shaw, den uitverkorene van het tooneel-lievend publiek onzer dagen,
en wiens boeken als ‘goede en goedkoope lectuur’ in veler handen zijn. Wat Shaw
schrijft is ongetwijfeld zeer onderhoudend; hij teekent met vaste hand scherp en raak
en hij is bijzonder geestig. Het is hier niet om Shaw te doen maar een enkel voorbeeld
van deze raakheid wordt allicht toegestaan. In Shaw's Candida is een der
hoofdpersonen de Reverend James Mavor Morell, goed spreker en krachtig
voorstander van Christelijk sociale actie. Hij heeft een lezing gehouden en vindt,
thuis komend, zijn vrouw Candida, welwillend luisterend naar een vriend, die voor
haar op de knieën ligt en juist zegt: ‘I have come into heaven, where want is
unknown’. Het oogenblik is natuurlijk ietwat pijnlijk en Morell zegt alleen: ‘I hope
I dont disturb you’.
Candida (as she rises). Oh, James, how you startled me! I was so taken up with
Eugene that I didnt hear your latch-key. How did the meeting go off? Did you speak
well?
Morell. I have never spoken better in my life.
Candida. That was first rate! How much was the collection?
Hoe groot was de collecte? Mij dunkt dit zinnetje wekt voorstellingen van
consistoriekamers en met-haar-mannen-meelevende-predikantsvrouwen ook in ons
vaderland. Zoo is er veel bij Swaw; ik denk ook aan het prachtig type van den
beroepssoldaat in ‘Man and the Arms’.
Shaw en Chesterton hebben veel overeenkomst met elkaar. Zij zijn bijna zeker 's
konings geestigste onderdanen. Zij kunnen beiden het niet laten paradox op paradox
te stapelen. De heer Stokvis zegt dat Shaw het in geestigheid nog wel wint, maar zoo
geheel zeker is dit niet. Chesterton is veel goediger en heeft niet de behoefte altijd
te declineeren. Shaw heeft van den geest van Swift, is puntig, scherp en ook wel
bitter; Chesterton kan ook scherp zijn, b.v. tegenover aestheten als Whistler, Pater,
Wilde1) en

1) Zie in ‘Heretics’ vooral het opstel ‘Omar and the sacred Vine’.
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tegenover gewichtig-doende politici. Maar hij is nooit cynisch; hij blijft verwant aan
Dickens. En dit te zeggen is na Februari 1912 niet meer een half compliment.
Hiermee komen wij ook tot het fundamenteele verschil tusschen beiden; zij zijn
ten slotte elkanders tegenvoeters. Shaw is socialist, geheel-onthouder, vegetariër,
profeet van tallooze ‘isms’, de afgod van alle mogelijke uit-middelpuntige menschen;
Chesterton is een onvermoeid bestrijder van het socialisme, heeft niets op met
vegetariërs en weinig met teetotallers en is nergens zoo bang voor als voor
‘priggishness’. Hij weigert pertinent om met den vegetariër eerbied te hebben voor
het mysterieuze wezen dat kalkoen heet, om de eenvoudige reden dat hij niet weet
wat van een kalkoen te moeten denken, en omdat hij nog veel minder weet wat dit
Kerstmis-gerecht zelf denkt.
Shaw is de nihilist, althans de theoretische nihilist; van hem is het bekende woord:
‘the golden rule is that there is no golden rule’; Chesterton is - naar de uitnemende
omschrijving van den heer Stokvis - een beeldstormer in den dienst van het normale.
Vandaar zijn instinctmatige afkeer van alle destructieve gedachtensystemen; niets
is hem duidelijker dan de geestelijke en zedelijke verwoesting, aangericht door een
bepaald soort van wetenschappelijkheid à outrance.
Zooals de krankzinnige logisch denkt - maar logisch in te nauwen cirkel, d.w.z.
met verwaarloozing van veel gegevens, waarvan hij niet weten wil - zoo denken,
zegt Chesterton, ook vele moderne denkers. Zij zijn universeel, alles omvattend
alleen in dezen zin dat zij één magere verklaring hebben en deze nu zoo ver mogelijk,
of liever, nog verder dan mogelijk doorvoeren - evenals de man van de idée fixe dat
doet. Het materialisme b.v. als wereldverklaring is simpel, dat is, van een waarlijk
krankzinnige eenvoudigheid. Als verklaring is het compleet; de gegevens die het in
rekening brengt, sluiten als een bus. Maar ook de verklaring van den man in het
gesticht, die u bewijzen gaat dat de menschen hem willen kruisigen, is compleet;
deze man begaat geen fout in zijn denken, maar rekent
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met slechts enkele gegevens, terwijl alle overige door hem verwaarloosd worden.
‘Materialists and madmen never have doubts’; beiden houden geen rekening met
de gecompliceerdheid der dingen. Beiden staan verbaasd dat ge het niet met hen eens
kunt zijn; en beiden zijn doof voor wat in de volle, rijke werkelijkheid van het leven
met blijden trompetklank hun spookachtige veronderstellingen weerspreekt. En zoo
weinig als de krankzinnige vrij is, is het de materialist. Tot een zeker punt valt er
met den eerste te redeneeren, maar dan gaat zijn denken met noodwendigheid den
verkeerden kant uit; hij is onder den ban van een logisch niet te weerspreken en toch
foutieve conclusie. Ook de materialist staat onder zulk een ban. Niettegenstaande
alles in hemel en op aarde en in zijn eigen ziel het weerspreekt, moet hij loochenen
alle vrijheid: ‘he cannot even say “thank you” for the mustard.’
Niet alleen van het materialisme geldt dit maar van allerlei andere moderne
gedachtenspinsels. Ook de theorie van het solipsisme is compleet; het is waarlijk niet
te bewijzen dat de dingen geen droom zijn. En ook met deze menschen is geen
redeneeren mogelijk; hier kan alleen helpen een losmaken van banden: ‘ontbind hem
en laat hem henen gaan.’
Hetzelfde kan worden gezegd van het moderne evolutiedogma. Er is een zeer
onschuldig evolutiebegrip, dat niets anders is en wil zijn dan de wetenschappelijke
beschrijving van het tot stand komen der dingen. Maar als het van beschrijving
ontologie wil worden, werkt het noodlottig. Dan beteekent het: er is niets, alles wordt.
Ook de hoogste goederen der menschheid zijn dan niet, maar worden, en de mensch
zelf is dan niet, maar wordt. Dit, doorgedacht tot het einde, is de opheffing van het
denken zelf; alle constante waarden en alle denkcategorieën komen hier te vervallen.
Met het geestdriftig spreken over den ‘vooruitgang’ is het niet anders. Chesterton
heeft eens1) geestig gezegd:

1) The Illustr. London News, 18 Dec. 1909.
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‘I have never been able to make out what the Progressive Movement is, except that
it is rather like a policeman who always tells people to “move on”, without telling
them where to go’. Men kan alleen in rationeelen zin van vooruitgang spreken, als
men zeker is van een vast doelpunt; in dien zin konden de oude reformatoren en
revolutionairen het doen. Maar de moderne vooruitgangaanbidder maakt het zichzelf
bijzonder gemakkelijk met zijn agnosticisme aangaande een vast doelpunt. Er is een
zeer voor de hand liggend bezwaar tegen de toekomstzonder-meer als praktisch
ideaal. De toekomst bestaat niet, is ‘a blank’, een leegheid die ge opvullen kunt naar
believen; maar het verleden bestaat en is levend en is recalcitrant. ‘If I turn my face
to the past I immediately find my self in the presence of Phidippides, who could
outrace me, of Coeur-de-Lion, who could knock me down; of Erasmus, who could
greatly improve my Latin; of Newton, who could explain very clearly things that I
could not understand; of Robin Hood, who could beat me in a game of archery; or
of William Shakespeare, who might possibly be my superior in a game of boutsrimés.
But when I turn my face to the future, then everybody bows down to me; then every
body prostrates himself; because there is nobody there but myself’1).
Zoo is dit spreken over en gelooven in vooruitgang bij menschen, die op de vraag:
en waar gaan wij dan eigenlijk heen? geen ander antwoord hebben dan dit: naar ‘het
onbekende dat het betere heet’2), - nog al onredelijk, en ‘a soft job’. Het is als
schijfschieten zonder schijf: de schutters kunnen al spoedig tevreden zijn met den
gang van zaken. En wanneer dan nog nadenkende menschen, begrijpend de dwaasheid
van een idealisme zonder ideaal, maar bevreesd om zulk ideaal, ‘hinein zu
interpretieren’, opdat niet de wensch de vader zij der gedachte, - als

1) The Illustr. London News, 4 Dec. 1909.
2) Mr. W. van der Vlugt: Zedelijkheid en kunst; ‘Onze Eeuw’, Maart 1912.
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deze menschen meenen zulk ideaal, zulk eindpunt te moeten afleiden uit den loop
der dingen zelf - dan is de verwarring volkomen. Want nu wordt dit eindpunt het fiat
op hun theorieën, heel het wereldgebeuren een optelsom van bewijsplaatsen, en elke
ketter vindt hier natuurlijk zijn letter. En wanneer zij dan nog eens samen overleggen
willen, blijkt het dat zij staan met de ruggen naar elkaar.
Vooruitgang behoorde te beteekenen dat wij steeds bezig zijn de wereld te
reformeeren ‘to suit the vision’; vooruitgang beteekent in onzen dàg dat wij altijd
bezig zijn met het reformeeren van het visioen.
Zoo vindt Chesterton in al deze moderne wereld- en levensbeschouwingen, wat
hij noemt den zelfmoord van het denken en de paralysie van den wil. Ook anderen
hebben dat gevoeld. Wij spraken reeds over den noodsprong van het pragmatisme,
dat van de jacht naar het absolute maar heeft afgezien, en van de luchtledige abstractie
zich heeft gewend tot het bloeiende leven zelf. Zoo zijn er ook, die zijn komen
aandragen met den eeredienst van den wil; als er geen normen meer zijn om te dienen,
laat dan het willen zelf verheerlijkt worden. Nu goed en kwaad hebben afgedaan, zal
de mensch gerechtvaardigd worden door de kracht van zijn willen; de sterkste wil
overwint en is daarmede gelegitimeerd. En men wachte zich ervoor den
‘Uebermensch’ te meten met den ordinairen maatstaf van moraliteit. Deze maatstaf
kan niet dienen ‘jenseits von Gut und Böse.’ Maar ook hier is het ontkomen aan de
woestenij slechts schijn: ‘the worship of will is the negation of will’. Precies zooals
het vrije denken ten slotte bracht tot twijfel aan het denken zelf, brengt het aanvaarden
van ‘mere willing’ tot paralysie van den wil. Elke daad ‘goed’ te noemen omdat zij
is een uiting van den wil, beteekent het onmogelijk maken van iedere keuze: ‘to
admire mere choice is to refuse to choose.’ Deze menschen van de verheerlijking
van den wil zitten eigenlijk in hetzelfde schuitje als hun tegenvoeters, die een
volkomen renunciatie aanprijzen: ‘Tolstoy hated all roads; Nietzsche liked all the
roads. The result is: they stand at the cross-roads’.
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Dit korte overzicht is voornamelijk ontleend aan Chesterton's boek ‘Orthodoxy’; ik
heb het aangevuld zoo nu en dan uit ‘Heretics’, en uit verspreide artikelen. Zoo is
het niet onvolledig, maar als samenvatting moet het juist missen wat de lectuur van
Chesterton zoo bijzonder aantrekkelijk maakt. Er zijn weinig auteurs over abstracte
vraagstukken, die zoo fascineerend schrijven als hij. Hij is boeiend als Fechner, maar
toch weer geheel anders. Zijn taal heeft van de plastiek van den bijbel, is trouwens
van reminiscenties aan den bijbel vol. Daarbij komt het eigenaardig gebruik dat hij
van zijn inzichten maakt. Chesterton is in zijn uiteenzettingen in het geheel niet
academisch. Hij is in merg en been journalist, d.w.z. het zijn de vragen van den dag
en de gebeurtenissen van den dag, het is een terloops neergeschreven zin in een
artikel dat hij las, het zijn ‘fads’ die hij niet kan uitstaan en gedachten-cliché's waar
niemand tegen opkomt, welke hem de aanleiding geven tot zijne beschouwingen.
Daardoor is hij altijd actueel in den goeden zin van het woord.
Zijn strijd tegen wat hij verwoestend acht in onze hedendaagsche cultuur is een
hartstochtelijke, want hij heeft zelf gekend den twijfel aan alle dingen. In een opdracht
die voorafgaat aan zijn wonderlijk boek ‘The Man who was Thursday,’ noemt hij
het ‘a tale of those old fears,’ een verhaal van ‘doubts that were so plain to chase, so
dreadful to withstand.’ Hij herinnert den vriend aan wien hij het opdraagt aan den
twijfel, die hen beiden ‘drove through the night.’ En dit boek zelf is een fantasie op
dit thema; het beschrijft den modernen Don Quixote, die meent van God en alle
goede menschen verlaten te zijn, en leeft in een wereld van anarchie en verschrikking,
die zijn eigen schepping is.
Maar hij is in dezen twijfel niet gebleven. Hij roept uit: ‘Belike; but there are
likelier things’1).
Alle autoriteit was onder den stormloop van het vrije denken komen te vallen, en
de menschen waren vrij ge-

1) The Napoleon of Notting Hill; Dedication.
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worden van alle banden. Priesters en dogmatiek hadden hun tijd - een donkere tijd
was het - gehad. Aan een standaard voor zijn handel en wandel behoefde niemand
zich meer gehouden te achten, want wie of wat zou binden?
Zooals de godsdienst had ook de ethiek elke sanctie verloren.
Is nu de som van blijdschap grooter geworden onder al deze vrije menschen? Het
heeft er niet veel van; in deze ijle lucht is geboren het bij uitstek moderne gevoel van
den angst, van den horreur der dingen.
Chesterton beschrijft dit in ‘Orthodoxy’ met een, meen ik, prachtige beeldspraak.
‘We might fancy some children playing on the flat grassy top of some tall island in
the sea. So long as there was a wall round the cliff's edge they would fling themselves
into every frantic game and make the place the noisiest of nurseries. But the walls
were knocked down, leaving the naked peril of the precipice. They did not fall over;
but when their friends returned to them they were all huddled in terror in the centre
of the island; and their song had ceased.’
Met hun zingen was het gedaan: Chesterton is waarlijk niet de eenige, wien deze
stilte hoorbaar is geworden. Prof. P.D. Chantepie de la Saussaye zegt: ‘De sombere
ernst van volstrekte eischen die ons schrik aanjagen, van schuld, boete, berouw,
drukkend als een nachtmerrie op het voorgeslacht; het licht van wetenschap en
beschaving heeft die nevelen verdreven. En het is licht geworden. Is licht niet
blijdschap? Men zegt het. Intusschen doet zich het zonderlingste verschijnsel voor
dat met dien somberen ernst van het absolute zooveel van het beste dat in ons was
op de vlucht is geslagen. Ook de vreugde. Men roemt de rijke verscheidenheid van
wereld en leven, maar de zielen zijn flets geworden, de karakters slap, de harten leeg.
De menschen gaan uit op hun wereldsch bedrijf en gevoelen zich zooveel wijzer dan
de ijdele bespiegelaars en de bijgeloovigen van vroeger; zoo wijs, maar ziek’1).

1) Dr. P.D. Chantepie de la Saussaye: Geestelijke stroomingen; 1907, pag. 320.
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Chesterton dan nu roept uit: ‘Belike; but there are likelier things.’
Welke zijn deze; welke constructie meent hij te kunnen stellen tegenover den
universeelen twijfel, die zoo verwoestend werkt? Met andere woorden: wat moet
een mensch, volgens Chesterton vasthouden met alle kracht, die in hem is? Laat mij
in eigen schikking en al paraphrazeerend een viertal hoofdpunten noemen.
A. Daar is allereerst loyaliteit. De fout van al het pessimisme der modernen is
hierin gelegen dat het van de fictie uitgaat alsof een mensch tegenover de wereld de
houding mag aannemen van een kostganger, die kamers zoekt. Wij behooren tot de
wereld en hebben dus a priori loyaal tegenover haar te zijn. En ook in wat optimisme
genoemd wordt schuilt dezelfde fout: een mensch behoort niet een optimist ten
opzichte van den kosmos en van het leven te zijn, maar een patriot, wat heel iets
anders is. Het is niet de vraag: is de wereld droevig of heerlijk? - maar: is zij heerlijk?
welnu dan moeten wij haar liefhebben; is zij droevig? welnu dan moeten wij haar
zooveel te meer liefhebben. En door onze liefde wordt de wereld heerlijk: ‘men did
not love Rome because she was great; she was great, because men had loved her’.
Chesterton gebruikt de uitdrukking niet, maar hij had haar kunnen gebruiken: door
onze liefde wordt de wereld ‘a grand place’.
Zoo is de pessimist eigenlijk de ‘cosmic anti-patriot’, en hij werkt zoo irriteerend,
omdat hij met al zijn pessimisme niet waarlijk bedroefd is. Maar ook de optimist is
niet altijd aannemelijk. Niet zelden is hij ‘the jingo of the universe’, afkeerig van
elke hervorming en geneigd tot sussen.
Wat wij noodig hebben is een mystiek patriotisme. Wij hebben geen theorieën
over de wereld lief te hebben, maar deze wereld zooals zij is, met haar goed en kwaad.
Dan alleen zullen wij, naar ons vermogen, haar willen helpen en het ook kunnen.
Maar op wat dwaalwegen men is gekomen, blijkt wel uit de moderne verheerlijking
en stille goedkeuring van
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den zelfmoord. Zelfmoord is niet alleen zonde; het is de zonde. Het is de beleediging
van heel het heelal; het doodt alle menschen, het vernietigt alle dingen, het is een
affront voor alle vrouwen: ‘it wants to see the last of everything’.
Met een bewonderenswaardig zuiver instinct heeft het Christendom dit gevoeld;
en hier gaapt de kloof tusschen het Christendom en de Stoa, zelfs in haar nobelste
vertegenwoordigers.
Dit is wat bij Prof. Hartman in zijn boek over Plutarchus1) niet duidelijk genoeg
uitkomt: Het moge waar zijn dat de zelfmoord, ook door Plutarchus als redmiddel
verdedigd, lang niet zooveel heeft beteekend in de leer der Stoici als men wel zou
kunnen meenen (A.d.H. I p. 203), het moge ook waar zijn dat er ijzingwekkende
omstandigheden kunnen wezen, die ons, behagelijk levenden, bijna moreel dwingen
tot een ‘oordeelt niet’ - het blijft een feit dat zelfmoord in de leer der Stoa het ‘ultimum
remedium’ is. Professor Hartman zegt zelf, dat als zoodanig het de sluit- en hoeksteen
is van Plutarchus' moraal (A.d.H. II p. 263). Het is de haven die in de buurt is (A.d.H.
II p. 264), zegt Plutarchus, en van Epictetus is het beeld dat als er rook is in het
vertrek en dit misschien ondragelijk wordt, men gedachtig moet zijn hieraan, dat de
deur toch altijd openstaat.
Lijnrecht, praktisch en theoretisch, staat hiertegenover het Christendom, dat nooit
hartstochtelijker is geweest, nooit minder ‘naar rede heeft willen luisteren’ dan bij
zijn veroordeeling van den zelfmoord.
B. Daar is in de tweede plaats: verwondering. De twintigste-eeuwer is onder den
sterken indruk van de eentonigheid, de eindelooze herhaling in de natuur. Al zijn
boeken staan vol van termen als wet, wetmatigheid, noodzakelijkheid, causaliteit en
vele andere.
Wie meenen zou dat deze termen de dragers zijn van eenvoudige, klaar-doorzichtige
gedachten, vergist zich; zij

1) J.J. Hartmann: De Avondzon des Heidendoms; 1910.
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zijn méér mystiek dan men veelal vermoedt. De noodzakelijkheid der relaties, die
zij beschrijven, is een probleem dat zij zelfs niet aanroeren. Zoo werken zij
gedachtenloosheid in de hand. ‘Long words go rattling by us like long railway trains.
We know they are carrying thousands who are too tired or too indolent to walk and
think for themselves.’
Chesterton acht het een der groote verdiensten van Shaw's nuchteren,
kristalhelderen stijl, dat daarin is ‘slain the polysyllable’.
Door deze woorden en termen heeft de moderne mensch alle verwondering verleerd.
Met de sentimenten van lof en dank kan hij bij de schepping eigenlijk niet meer
terecht.
Mij dunkt: Chesterton heeft gelijk. Zelfs in de Christelijke kerken is dit zoo. Er is
misschien in den bijbel niets, waarvan wij zoo zijn vervreemd als van het sentiment,
dat trilt in de natuurpsalmen van het Oude Testament. Fr. Naumann spreekt van deze
gevoelens van lof en dank tegenover de schepping, die er toch sluimeren, zegt hij,
in elken mensch als ‘heimatlose Gefühle’: ‘das alte Lied von der Sonne und den
Bergen paszte nicht mehr, und das neue hatten sie noch nicht gefunden’1).
De eenige ‘Heimat’, die men er nog voor meent gevonden te hebben is het holle
prijzen van de oneindigheid van het heelal. Maar als er iets sentimenteel is, is het
dit. Het valt bezwaarlijk in te zien, wat het aanbiddelijke zijn moet van een oneindige
uitgebreidheid en wat het inspireerende kan zijn van de gedachte dat de gevangenis,
waarin wij allen opgesloten zitten, zoo bijzonder groot is.
Dit ontbreken nu van alle ‘verwondering’ beteekent een fatalistische
levensstemming en deze heeft als eenigen bewijsgrond de eindelooze herhaling der
dingen.
Welnu, zegt Chesterton, de conclusie uit dit datum der herhaling getrokken is fout.
Het is een valsche onderstelling dat iets, hetwelk altijd door zich herhaalt, niets
anders zijn kan dan een doode

1) Friedrich Naumann: Briefe über Religion; 5, Auflage 1910, S. 27.
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machine; dat als het heelal nog iets anders ware dan zulk een machine, de zon zou
moeten dansen en springen en niet morgen aan morgen op-, en avond aan avond
ondergaan. Het zou toch kunnen zijn dat routine niet is levenloosheid, maar juist
overvloed van leven. Kinderen, boordevol van leven, hebben juist lust in altijd
voortgezette herhaling, zeggen altijd: doe het nog eens. ‘Perhaps is God strong enough
to exult in monotony. It is possible that God says every morning: “Do it again” to
the sun; and every evening: “Do it again” to the moon. The repetition in Nature may
not be a mere recurrence; it may be a theatrical encore.’
Wat zullen wij van deze toch wel wat ongewone opmerking zeggen? Zullen wij,
met een buiging voor haar fraaiheid, glimlachend verder gaan en zeggen: nu ja, maar
dit is toch alleen maar sentiment? Het is goed, als wij maar bedenken - en hierin
heeft Chesterton gelijk - dat het tegenovergestelde ook sentiment, dat wil hier zeggen:
waardeering is. De feitelijke gegevens ontkennen het een noch het ander. Het is een
waardeeringsoordeel, als Jezus zegt: God doet zijn zon opgaan over boozen en goeden,
en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen; zoo goed als het een
waardeeringsoordeel is te spreken van ziellooze massa's en bewegingen, van een
feitelijkheid geheel vreemd aan alle waarden en doelstellingen. Het is goed te weten
dat beide formuleeringen een appréciatie beteekenen.
De moderne mensch heeft het gevoel van verwondering verloren, of beter: hij
weet er geen weg meer mede. Toch behoort het tot zijn innerlijkst wezen; daarom
houden alle menschen van sprookjes. ‘Just as we all like love tales because there is
an instinct of sex, we all like astonishing tales because they touch the nerve of the
ancient instinct of astonishment.’
C. Het derde onmisbare bestanddeel van een werelden levensbeschouwing, die
gezond is voor den geheelen mensch, is het besef van gevaar. Aan de verwachting
dat alles goed zal gaan is gekoppeld het vermoeden van de mogelijkheid dat het ook
verkeerd gaan kan. Als er dit
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vermoeden van een mogelijke schipbreuk niet is, heeft het ook geen zin een
optimistisch evolutie-mensch te zijn: alles gaat dan zooals het moet gaan. Bij deze
Oostersche gedachte komt geen optimisme te pas; alle vooruitgangsjubel is zonder
slot of zin, als men niet weet van ‘narrow escapes’. De Oosterling en de moderne
Oosterlingen van het Westen zeggen: ‘existence is a plan’, waarbij dan natuurlijk
niets te doen en ook niets te hopen valt. Maar een redelijk optimisme zegt: ‘life is a
story’; de afloop kan blij zijn, maar ook droevig.
Als ‘story’, als roman is het leven vol van gevaren. De groteske uitwerking hiervan
kan men vinden in Chesterton's: ‘Club of Queer Trades’. In ‘Orthodoxy’ heeft hij
dezelfde gedachte toegelicht in het hoofdstuk: ‘The Ethics of Elfland’.
In de ethiek van sprookjesland hangt alles af van een indien. Spreekt de Christelijke
dogmatiek wel eens van een leerstuk der conditioneele onsterfelijkheid, in
sprookjesland is er, zou men kunnen zeggen, het dogme van de conditioneele
blijdschap. Alles hangt af van een iets-niet-doen: een woord mag niet worden
uitgesproken, een vraag niet worden gedaan, een doos mag niet worden opengemaakt,
de vrucht van een boom niet worden gegeten, òf - de fee verdwijnt, het kristallen
paleis stort inéén, alles valt in een diepen slaap, het Paradijs wordt gesloten.
Zou het een toeval zijn dat in de sprookjes glas en kristal zoo belangrijke requisieten
zijn? Dat is niet toevallig; het is de uitdrukking van de gedachte dat alle geluk broos
is, broos als glas. Nu beteekent broos volstrekt niet onzeker of vergankelijk: sla tegen
het glas en het zal onmiddellijk breken; alleen - sla er niet tegen en het kan duizend
jaren verduren.
‘Do not strike it’.... dit is de ‘awe’, het ‘met vreeze wandelen den tijd zijner
inwoning’, wat den mensch betaamt. Er zijn velen, die met eenig veto geen vrede
kunnen hebben, opstandelingen of wel menschen van een aesthetische levensopvatting,
die niet kunnen begrijpen dat, wil men zijn dankbaarheid voor de goede gave van
bour-
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gogne toonen, men het verstandigst doet met er niet te veel van te drinken. Het is
waar dat het veto dikwijls een wonderlijk veto is en dat rationalisten er zich wel aan
moeten ergeren. Maar men vergeet dat de gave van het leven zelf wonderlijk is en
dat het dus behoorlijk zijn kan eventueele onbegrijpelijke restricties daarbij zonder
morren te aanvaarden. Als ik mijn erfgenaam tien sprekende olifanten en honderd
gevleugelde paarden legateer, mag hij niet klagen over een enkele eccentrieke conditie
aan deze gift verbonden; hij mag stellig een gevleugeld paard niet in den bek zien.
Van oude tijden af aan zijn het tien veto's geweest, waarvan het geluk van den
mensch is afhankelijk gesteld, tien geboden waaraan hij zich heeft te houden: ‘op
dat het hem wel ga.’ En het is een kleine prijs, als hiermee het geluk van een geestelijk
en zedelijk evenwicht kan worden betaald: ‘surely one might pay for extraordinary
joy in ordinary morals.’
Ook voor het aesthetisch genieten geldt dit. Oscar Wilde, de cynicus met de
zoet-giftige woorden, heeft eens gezegd dat zonsondergangen niet erg in trek waren,
omdat men er niet voor betalen kon. Wilde vergist zich, zegt Chesterton; wij kunnen
betalen voor zonsondergangen: wij kunnen ervoor betalen door geen Oscar Wilde
te zijn.
Nietwaar, dit alles is wel het omgekeerde van wat zoo heel velen in onzen tijd
voor den geest staat als de weg tot geluk: een zich uitleven, geen veto erkennen, het
onbelemmerd ontplooien der persoonlijkheid. Het is ouderwetsch om geestelijke en
zedelijke gevaren te erkennen en zekere grenzen te eerbiedigen. De aestheticus en
de ‘Herrennatur’ willen er niet van weten. Maar juist hun ‘Persönlichkeitspflege’ is
een allerminst onschuldig tijdverdrijf.
Oscar Wilde's bedroevende pose en Nietzsche's exorbitante ijdelheid zijn wel
uitersten die bijzonder dicht staan bij het pathologische, maar toch ook waarschuwende
teekenen. En is er wel iemand, die zal zeggen dat zij gelukkige menschen zijn
geweest?
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‘Die meisten, die so (d.h. mit jene Sucht nach Entfaltung der Persönlichkeit) anfangen,
enden dabei, das Leben schal und sinnlos zu finden. Und wer auszog, um sich selbst
zu suchen, der wünscht schlieszlich nichts sehnlicher, als endlich seine Persönlichkeit
los zu sein und ins Nirvana zu verschwinden oder in die Ruhe des Grabes’1).
D. Eindelijk: een mensch kan het niet stellen zonder ‘a fixed ideal’. En ook dit is
verloren gegaan in onzen agnostischen tijd, zelfs bij de idealisten. Men weet niet
meer wat het ideaal-goed, het ‘summum bonum’ zou kunnen wezen. Dikwijls verbergt
men, ook voor zich zelf, deze onwetendheid achter de cirkelredeneering: het ideaal
is wat de uitkomst zal zijn der evolutie, van den vooruitgang; aan wat nu in deze
evolutie het ideaal naderbij brengt mogen wij vooral niet in den weg staan. M.a.w.
gevraagd wat het goede is, antwoordt men: het goede is wat komt. En als men dan
wederom vraagt: hoe weet gij dat dit het goede zal zijn, krijgt men ten antwoord:
omdat het komt. Het jargon, dat bij deze cirkelredeneering behoort, is dan: ‘met zijn
tijd medegaan’, ‘op de hoogte van zijn tijd zijn’, ‘voldoen aan de eischen des tijds’.
De holheid van dit alles is bijzonder in het oog vallend.
Nog weer anderen vermijden zorgvuldig het woord ‘goed’, en gebruiken bij
voorkeur andere termen; men spreekt liever van een hoogstaand man, dan van een
goed man. En Nietzsche durfde niet spreken van den besten mensch, zelfs niet van
den gelukkigsten mensch, maar hij sprak van den ‘Uebermensch’. Het is geen wonder
dat men dit doet, waar het ideaal, d.i. het ‘beste’ onzeker is geworden. Zoo is er geen
maatstaf meer ter beoordeeling wat evolutie is en wat ontaarding. Practische menschen
werken dan ook maar voor wat zij zelf wenschen, noemen dát het goede en het
geraken daartoe evolutie. Maar een redelijke zin is er alleen dan in de
evolutiegedachte, wanneer wij kunnen gelooven, dat wat rondom ons gebeurt

1) H. Weinel: Jesus im 19-Jahrhundert, 1907, S. 310 (Serie ‘Lebensfragen’).
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de gestadige verwezenlijking is van een vastgesteld doel.
Voor het grootste deel zijn wij menschen hierbij niet meer dan toeschouwers; voor
een klein deel is onze eigen arbeid daarbij betrokken. Maar voor dat deel moeten wij
gelooven in zulk een vastgesteld doel, of anders is al ons werk ijdel en zullen wij er
liever mede willen ophouden. Er is geen sterker bolwerk voor het conservatisme dan
het ongeloof. Kan het ‘hemelsch gezicht’ naar willekeur en momenteelen smaak
worden gewijzigd, dan zal het aspect der aarde volkomen onveranderd blijven. Er
zijn geen grooter conservatieven dan menschen ‘kept quiet with revolutionary
literature’. Wie niets anders kan zien dan ‘ontwikkeling’ en ‘groei’, zal tegen het
onrecht van het heden bijzonder weinig in te brengen hebben; het is dan nu de tijd
der ‘sweaters’ zooals het ééns de tijd der slavenhouders was. ‘There must at any
given moment be an abstract right and wrong if any blow is to be struck.’
Dit alles, zegt Chesterton, is wat ik van lieverlede heb ontdekt; buiten deze dingen
kan een mensch het niet stellen. Zijn wereld- en levensbeschouwing moet plaats laten
voor deze vier sentimenten. Doet zij dit niet, dan is zijn denken ‘a reason in the void’
en mist hij elke springveer voor zijn handelen. Maar op deze ontdekkingen is ten
slotte gevolgd de wonderlijkste van alle: ik ontdekte dat het al sinds vele eeuwen
niet meer ontdekt behoefde te worden. ‘I have often had a fancy for writing a romance
about an English yachtsman who slightly miscalculated his course and discovered
England under the impression that it was a new island in the South Seas... There will
probably be a general impression that the man who landed (armed to the teeth and
talking by signs) to plant the British flag on that barbaric temple which turned out
to be the Pavilion at Brighton, felt rather a fool’... Toch moet gij hem niet beklagen:
‘his mistake was really a most enviable mistake;... what could be more delightful
than to have in the same few minutes all the fascinating terrors of going abroad
combined with all the humane
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security of coming home again?... I am that man... this book recounts my elephantine
adventures in pursuit of the obvious’1). Toen Chesterton de laatste hand aan zijn
ketterij legde, ontdekte hij dat het orthodoxie was; dit is het ‘gelukkig fiasco’ waarvan
hij vertelt.
Zoo rest ons dan nu nog in het kort te beschrijven hoe het hem gebleken is dat het
Christendom ‘is the best root of energy and sound ethics’, waar het in zich vereenigt
de, volgens hem, in elke wereld- en levensbeschouwing onmisbare vier elementen.
Maar dan is het, om misverstand en teleurgestelde verwachting te voorkomen,
goed er den nadruk op te leggen dat in dezen ideeënsamenhang het Christendom niet
is genomen als ‘via salutis’, maar als gedachtensysteem. Het geldt hier dus niet de
vraag: welke eischen heeft Jezus aan zijn discipel gesteld; maar de andere: welke is
de gedachteninhoud der christelijke theologie.
Het eerste, dat wij noemden, was loyaliteit, een liefde ten opzichte der wereld,
welke niet blind, geen ‘jingoism’ is, maar die zich gebonden weet aan haar voorwerp.
Hoe is zulk een liefde mogelijk; hoe is het mogelijk deze wereld lief te hebben zonder
wereldsch te zijn?
Nu is het opmerkelijk dat het Christendom deze vraag heeft beantwoord en
opmerkelijk is óók dat men dit altijd aan het Christendom verweten heeft. Was het
niet van ouds een grief, dat het te optimistisch is ten opzichte van het heelal en te
pessimistisch ten opzichte van deze wereld, dat christenen ‘Schwärmer’ waren en
tegelijk ‘Schwarzseher’? En toch: juist deze tegenstrijdigheid is niets anders dan de
getrouwe registreering van wat er gevonden wordt in iederen mensch: een zich thuis
voelen, maar ook heimwee. Het is tot schade van den mensch, als deze paradox
binnen in hem is verloren gegaan. Heimwee-menschen zonder meer zijn ziekelijke
menschen, die allicht den eenvoudigen plicht en de voor de hand liggende
dankbaarheid zullen vergeten. Maar wie niets anders kent en het op

1) Orthodoxy; p. 12, 17.
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niets anders aanlegt dan het grove sentiment van welbehagelijkheid, wie de
tegenwoordige wereld heeft liefgekregen zóó dat hij voor de toekomende geen oog
meer hebben kan, deze ‘voldane’ verarmt zijn leven, want hij heeft een amputatie
aan het eigen innerlijk voltrokken.
Hoe heeft nu het christendom aan deze elkaar schijnbaar weersprekende gevoelens
recht laten wedervaren? Het antwoord is Genesis I, ‘this great metaphysical
suggestion’. De wereld is een schepping en de Schepper is God.
Als dit is verstaan, wordt het pessimisme der modernen begrepen als blasphemie.
Want wanneer de wereld een schepping, een creatie is, is haar te minachten een
minachten van den Schepper, haren bouwmeester en kunstenaar. Maar dan is ook
geoordeeld elk wereldsch optimisme, elk - zij het aesthetisch, zij het grof egoistisch,
zij het oppervlakkig-vriendelijk vrede willen hebben met alle dingen. Want is de
wereld als kunstwerk begrepen, dan is een zich bedroeven over de gehavende plekken
in dat kunstwerk, over de ‘Entstellungen’ die vele zijn, een plicht en tegelijk een
mogelijkheid. Het pantheïsme bewijst zijn gebrekkigheid wel het duidelijkst hierin,
dat het een mensch niet toestaat ontevreden, praktisch ontevreden te zijn met zich
zelf en met de wereld; de pantheïst trekt zich terug in hooghartige renunciatie, en
een hervormer zal hij niet worden. De boeddhistische heilige zit met gesloten oogen
en gevouwen handen en trekt zich geen van deze dingen aan; zijn ‘innerlijk licht’ is
hem genoeg. Maar Jezus wordt met ontferming bewogen, en St. George met den
draak is een held der Christenheid. Werden in de oude kerktaal de heiligen niet Gods
athleeten, strijders Gods genoemd?
Zoo is de theïstische scheppingsgedachte van het christendom wel alles eerder
dan duistere en afgetrokken speculatie, en is de leer der erfzonde, van een bederf dat
is ‘doorgegaan’: ‘a happy doctrine’. Want dit alles beteekent voor den mensch de
mogelijkheid om lief te hebben en te haten; in de wereld zonder van de wereld te
zijn.
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Ook het sentiment der verwondering hangt hiermee ten nauwste samen. Agnostici
en materialisten meenen het te boven te zijn. Zij hebben te niet gedaan al te veel van
hetgeen eens kinds is. Want een kind verwondert zich over alles, ook over het gewone;
een kind is nog niet in slaap gewiegd door wetenschappelijke termen, die immers
alles ‘verklaren’. Het kind is eigenlijk veel meer exact dan de meeste volwassenen;
het bekent eerlijk niet te weten waarom een appel, die van een tak loslaat, op den
grond vallen moet. Er is wel niemand die dat weet, maar alleen het kind is naief
genoeg om zich te verbazen. En toch, deze verwondering is een instinct van ons
allen, en wij kunnen haar alleen bewaren in een wereld, die een schepping is. Wanneer
alles is zooals het moet zijn, is er voor verwondering uiteraard geen plaats. Alles
moet een wonder zijn of het kan geen wonder zijn voor onze oogen. De wereld als
schepping is een wonder; als schepping, d.w.z. als daad, had zij geheel anders kunnen
zijn en had zij ook niet kunnen zijn. Het is een wonder dan dat zij er is; het is een
wonder ook dat zij is zooals zij is.
En alleen waar verwondering is kan bewondering wezen. Lijn en kleur en althans
proportie zijn als toevalligheden nauwelijks denkbaar - om van de schatten in het
menschelijk hart nu maar niet te spreken.
Maar in een kunstwerk behooren zij thuis en vragen om bewondering. Zoo worden
dan zonsondergangen en het groene gras en het menschelijk gelaat in een wereld,
die een kunstwerk is, wederom de laatste, bewonderenswaardige toetsen van een
kunstenaarshand, en is de 147e Psalm opnieuw de meest ‘wetenschappelijke’
beschrijving van een sneeuwstorm. Tol onzer bewondering zijn dan gevoelens van
lof en van dank.
Het derde waarvoor naar Chesterton's meening in onze beantwoording der laatste
en hoogste vragen plaats moet zijn, is het besef van gevaar. Als er één gedachte tot
het wezen des Christendoms behoort, is het wel deze. Het Christendom heeft altijd
een bijzondere belangstelling gehad in draken en demonen; de romantiek is ge-
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groeid op Christelijken bodem. Als het leven een schaakspel is en de schaakstukken
de menschen zijn, dan kunnen er geen gevaren wezen. Althans de mensch kan er
niet van weten. Maar voor den christen is het wereldgebeuren een drama met
geweldige gebeurtenissen en ongedachte wendingen: een paradijs en een vervloeking,
een schipbreuk en een redding, een kruisheuvel en een koning der verschrikking, die
werd te niet gedaan. Dat is, naar het spraakgebruik van Dr. de Hartog, wat aan den
dag treedt, wat ‘opwaakt’ uit den eeuwigen, bewogen achtergrond, welke is God. En
op den voorgrond is er de ecclesia militans, de ademlooze getuige van dit dramatisch
gebeuren, met haar wonderlijke ethiek, die een evenwicht van uitersten is.
De heidensche ethiek is altijd geweest een soort van ‘juste milieu’; dáár was het
een veilig gaan. Van zulk een veilig gaan heeft het Christendom nooit geweten; de
Christelijke ethiek kent geen ‘midden’. De heiden achtte het voor zijn gemoedsrust
wenschelijk niet al te veel lief te hebben en niet al te veel te haten; het Christendom
leerde: gij moet liefhebben met alle kracht en haten met alle kracht. Hier is een
evenwicht: bij het verslappen in een van beide is het evenwicht verbroken. Heel de
Christelijke ethiek is zulk een evenwicht; zij heeft den moed verheerlijkt en tegelijk
den zachtmoedige zalig gesproken; zij heeft geleerd een liefde, die de zonde nooit,
den zondaar altijd vergeeft.
Dit evenwicht - het spreekt wel vanzelf - is bij uitstek gevaarlijk. Vandaar de
angstige bezorgdheid der kerk zelfs voor de geringste afwijking. Het was gemakkelijk
genoeg een ketter te zijn: het ware eenvoudig genoeg geweest in het vraagstuk van
de betrekking tusschen de goddelijke genade en de menschelijke wijsheid, op één
van beide eenzijdig den nadruk te leggen. En zoo ware het eveneens eenvoudig
geweest met een Apollinaris de waarachtige menschheid van Christus of met Arius
zijn waarachtige godheid los te laten
Maar de kerk heeft het een noch het ander gedaan, en zoo is haar geschiedenis er
eene van ‘narrow escapes’, het verhaal van een evenwicht tusschen twee afgronden
bewaard.
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In het christelijk leven is het niet anders; de christen gaat op een smal pad. En voor
zijn liefde èn voor zijn toorn is het gevaar van onheiligheid groot; en de moed kan
licht worden een heidensche levensverachting, de zelfverloochening heidensche
zelfgenoegzaamheid.
Moderne menschen, die veel over ontwikkeling spreken, hebben het gemakkelijk;
zij goochelen met eeuwen en aeonen. Maar het Christendom is oogenbliks-,
punt-destijds-ethiek, en daarom vol van gevaren. Deze ethiek is inderdaad het best
beschreven met het oude beeld van den tweesprong.
Met aeonen is het genoegelijk omgaan, maar het oogenblik is verschrikkelijk, want
het kan beslissend zijn. In het ‘onze Vader’ dat kort is en een polemiek tegen de
heidensche ‘veelheid van woorden’, wordt toch nog plaats ingeruimd voor de bede:
‘leid ons niet in verzoeking.’
En nu ten slotte: ‘the fixed ideal.’ Daarover kunnen wij kort zijn, want het
christendom is zonder deze gedachte zelfs niet denkbaar. Het kent zulk een ideaal,
dat staat boven de tijdmeeningen, want het werd vastgesteld vóór de grondlegging
der wereld. Het kent zulk een ideaal, dat niet behoeft gepropageerd te worden, want
het is een duistere herinnering in elk menschenhart. De bijbel heeft het ‘Eden’
genoemd; het was er bij de geboorte der menschheid.
Welken naam draagt het, nu de menschheid ouder is geworden; welk uitzicht opent
het?
In een kunstwerk is het essentieele de proportie, de stijl. Wat kan de laatste
bedoeling van een kustwerk als de schepping dan anders zijn dan een volkomen
architectuur? Zoo spreekt het Christendom van het Nieuwe Jerusalem, de stad welker
lengte en breedte en hoogte even gelijk zijn.
In het voorafgaande gaf ik vrij uitvoerig weer Chesterton's meening in belangrijke
vragen. Ik merkte reeds op dat ik het deed al paraphrazeerend en in eigen schikking.
Ik had er kunnen bijvoegen dat ik gedurig heb meegesproken. Van een schrijver, van
wien men houdt, vermeldt
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men niet alleen wat hij gezegd heeft, maar óók wat hij zou hebben kunnen zeggen.
Waar mijn voornaamste bedoeling was te trachten de aandacht wakker te maken,
meende ik dat het niet noodig was reportage en waardeering streng gescheiden te
doen blijven.
Ik volsta met nog een enkele opmerking. In alles wat Chesterton geschreven heeft
treedt het persoonlijk element zóó sterk op den voorgrond, dat waardeering er alleen
zijn kan bij congenialiteit. Deze betreft niet enkel inzichten, maar, het klinkt vreemd,
ook den vorm waarin zij worden medegedeeld. Niet ieder verdraagt paradoxen even
blijmoedig, en Chesterton schrijft een paradox om den anderen regel. Men heeft het
hem dikwijls verweten en men heeft er, volkomen ten onrechte, gebrek aan ernst,
‘flippancy’ in willen zien. Maar ik kan mij best voorstellen dat er menschen zijn,
wie dit paradoxale ten slotte ongeduldig maakt. Dan: ik besef levendig waar het
zwakke punt ligt bij Chesterton. Hij vraagt: wat heeft een mensch voor zijn geestelijke
gezondheid noodig? Is die vraag beantwoord - men zou kunnen zeggen: is het dieet
opgesteld, dan vindt hij in het Christendom juist de essentieele dingen daarvoor. En
dan - dan buigt hij zich voor de autoriteit van dat Christendom.
Nu is het - ik erken het - een wel wat ongewoon bedrijf wereldbeschouwingen te
keuren naar hun heilzaamheid; bij het materialisme e.t.q. niet allereerst naar het
waarheidsgehalte te vragen maar naar de ‘voedzaamheid’.
Maar men zal toch moeten erkennen: ook deze ethische waardeering der waarheid
heeft haar onbetwistbaar recht. Het is goed dat er ‘eenzijdigen’ zijn, die tegenover
de andere, de intellectueele eenzijdigheid háár partij kiezen.
En wat nu aangaat zijn zich buigen voor de autoriteit van het Christendom ongetwijfeld: hier is een sprong, de sprong van een subjectieve behoefte tot een
objectieve werkelijkheid, tot het absolute. Men kan hier allerlei bezwaren maken.
Chesterton heeft ze wel voorzien en antwoordt er op met enkele apologetische
opmerkingen, die meer zijn gehoord en niet overmatig sterk zijn. Men kan
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vooral dit bezwaar maken: gij hebt erkend de kern van waarheid in het christendom,
in de christelijke leerstellingen; waarom behoudt gij nu niet alleen die kern, maar
neemt gij deze leerstellingen op den koop toe, en noemt gij u zelf orthodox?
En dan antwoordt hij: de christelijke kerk in haar relatie tot mijne ziel is een levende
leermeesteres gebleken, niet een dood magazijn van leerstellingen. Op het
onverwachtst heeft zij mij telkens nieuwe waarheden laten zien, en daarom ben ik
aldoor nieuwe waarheden van haar wachtende. Zij heeft mij gisteren allerlei doen
verstaan, wat tot dusver enkel als een duister instinct in mij leefde; zoo zal zij het
bijna zeker morgen ook doen. Het Christendom is voor mij geweest een springende
fontein van waarheid; het is mij geworden ‘a clue to things’. En wat ik in zijn
onderwijs nog niet versta: ‘I may be told it any day.’
Men gevoelt het: hier spreekt de mysticus, de antirationalist, die alles liever wil
dan deze levende leermeesteres verlaagd zien tot ‘corpus vile für dialektische
Uebungen’1). En hier spreekt eveneens iemand, wien het duidelijk is geworden hoeveel
hoogmoed er schuilt in den waan van hen, die meenen in den tuin der godsdiensten
de bloempjes te mogen plukken die hun aanstaan.
Maar men gevoelt het ook: de autoriteit wordt hier met gevoelens en ervaringen
en verwachtingen verdedigd.
Velen zullen dit willen noemen ‘bodemloos subjectivisme’. Het heet een zwak
punt en is het ook wel. Maar ik zou toch willen vragen: is er wel eenige
gedachtenrusting zonder deze zwakke plaats, of men het dan zelf weet en erkennen
wil of niet? Aan Kant's kategorischen imperatief is hetzelfde verweten, en als William
James voor het absolute in zijn systeem een deur, zij het dan ook een achterdeur
opent, is het tot verontwaardiging van velen.
Het is nu eenmaal zoo dat het geloof in het absolute,

1) G. Lasson; Zur Theorie des christlichen Dogma's, 1897, S. 54.
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de erkenning van het absolute in welken vorm dan ook, zich niet dan schijnbaar van
het subjectieve element kan bevrijden. Dit dan ook aan Chesterton te verwijten schijnt
mij bijzonder onbillijk.
En als Prof. P.D. de la Saussaye zegt: ‘wie het absolute bant raakt het wezenlijke
kwijt en heeft waarlijk geen reden zich op zijn inzicht te verhoovaardigen’1), dan zou
dit kunnen gelden als het thema van Chesterton's arbeid. Hij werkt het uit op zijn
wijze, vlot, spraakzaam en bovenal strijdlustig, zij hot dan ook, zooals de deftige
Enc. Brit. zegt: ‘combative to a swashbuckling degree.’
Ook dát heeft zijn charme bij tijd en wijle voor wie van het altijd onpersoonlijke
der wetenschappelijkheid wel eens wat genoeg heeft gekregen en blij is als uit een
boek de schrijver zelf in levende lijve hem tegemoet treedt.
Over den verderen literairen arbeid van Chesterton te spreken - hier te lande zoo
goed als onbekend - heeft groote bezwaren. Wie er lust toe gevoelt doet het
verstandigst er kennis mee te maken na de lectuur van ‘Heretics’ en ‘Orthodoxy’.
Zelfs dan nog is veel ervan verbazingwekkend genoeg. Maar de moeite loont het
wel. De heer Stokvis heeft in ‘den Gulden Winckel’ het boek over Shaw warm
aanbevolen. Hetzelfde zou ik willen doen met Chesterton's studie over Browning,
m.i. een prachtig staal van vruchtbare literaire inleiding en kritiek. Zoo zou er meer
te noemen zijn, maar ik eindig. Ergens in ‘Ethics of the Dust’ zegt Ruskin dat de
menschen moeten geprikt en genepen worden, omdat zij anders in slaap vallen over
hun gedachten, of liever over hun altijd weer herhaalde formules. Chesterton behoort
tot de auteurs, die in hooge mate dezen dienst aan hun lezers bewijzen. Hij heeft wat
te zeggen en hij zegt het op een eigen wijze, en het vruchtbaar resultaat is dat gij u
de oogen uitwrijft.

1) Geestelijke Stroomingen, p. 344.
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De Witt op zee
Door Dr. N. Japikse.
In Augustus 1666 werd De Witt eene dochter geboren. De vader was, toen dit heuglijk
feit geschiedde, te Vlissingen. Hij schreef aan zijn neef Vivien, die hem de gebeurtenis
bericht had: Zoo is het dus niet gelukt, ‘om den jongen zeeheldt, daervan bij de
vrunden sooveel gediscoureert is, voor den dach te doen komen’. Voor wie den
raadpensionaris in de jaren 1665 en 1666 heeft leeren kennen, is de vrienden-scherts
zonder toelichting verstaanbaar. Zijne uiterst bedrijvige werkzaamheid van deze
jaren concentreerde zich haast uitsluitend op de zaken van de zee.
Men weet waarom. In het voorjaar van 1665 was de tweede Engelsche oorlog
uitgebroken. De Staten hadden zich ingespannen, wat ze konden, om het onheil af
te wenden. Nu hij toch gekomen was, begrepen verscheidene invloedrijke Hollandsche
en Zeeuwsche staatslieden, dat hij met inspanning van alle krachten gevoerd diende
te worden. Onder hen stond De Witt vooraan. En van den beginne was hij zich van
het te bereiken doel helder bewust. Het devies van ‘de Batavische leeuw: nemo me
impune lacessit’ moest gehandhaafd. Of om het onoverdrachtelijk te zeggen: Engeland
moest leeren inzien, dat de Republiek recht had op een gelijke behandeling, als van
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haar door Engeland geëischt werd. Geene veroveringslust. Geen zucht naar roem.
Alleen krachtige bescherming van de Nederlandsche belangen ter zee en in de
koloniën. Want deze werden door de handelingen van Engeland ernstig bedreigd.
Het is van algemeene bekendheid, dat de vloot in deze oorlog zeer veel aan De
Witt te danken had. Minder goed, waarin eigenlijk zijne bemoeiingen bestonden. De
Jonge's Zeewezen1) laat zich hierover in hoofdzaak als volgt uit: hij bediende zich
van zijn uitgebreiden invloed, om de toestemming der provinciën tot het verleenen
van de tot den aanbouw der schepen benoodigde gelden te verwerven; hij deed zijn
best de steden te bewegen tot het getrouw opbrengen der voor de zeezaken bestemde
gelden en nam of bevorderde al zulke maatregelen, welke hij tot het volbrengen van
dien bouw noodig achtte; hij zorgde, dat het vervaardigen der schepen zonder
vertraging werd doorgezet en dat de afgebouwde schepen zoo spoedig mogelijk
voorzien werden met al die behoeften, welke de admiraliteiten buiten staat waren
zelve te verschaffen. Een veelomvattende taak voorwaar! Toch is de omschrijving
er van, zooals De Jonge die geeft, in het algemeen juist. Slechts is ze wat heel globaal
en niet volledig. Bovendien: men denke zich haar beperkt tot de oorlogsjaren, wat
bij De Jonge niet duidelijk uitkomt. De Witt was volstrekt geen voortdurend minister
van marine, ook niet in zijn gewest; alleen van 1665 of, wil men, van 1664 af leek
hij hierop. Zijne brieven over marine-aangelegenheden van vóór deze jaren zijn te
tellen. Hiermede is volstrekt niet gezegd, dat hij er toen geene belangstelling voor
had; alleen van directe bemoeiingen blijkt weinig. Het waren de admiraliteiten, aan
wie tusschen 1654 en 1664 de zorg voor de vloot in hoofdzaak overgelaten werd.
In den eersten Engelschen oorlog was de onvoldoende staat van het Nederlandsche
zeewezen zeer duidelijk gebleken. Het was noodzaak een groote reorganisatie voor

1) Deel I, blz. 635-636.
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te nemen, waarmede reeds tijdens dien oorlog begonnen werd. Schepen van grooter
charter werden op stapel gezet; het gebruik van ten oorlog uitgeruste koopvaarders
had afgedaan. In de bemanning, hoogere en lagere, in de bewapening werden
ingrijpende wijzigingen gebracht. Er kwam een streven naar meerdere eenvormigheid.
Hierbij ging de Amsterdamsche admiraliteit voor; hare secretaris David de Wildt och! dat hij ons, als zijn bekende Engelsche confrater Pepys, gedenkschriften
nagelaten had - schijnt een man van grooten invloed bij dit werk geweest te zijn. Die
van de Maze volgde flink; de drie anderen volgden ook, maar op een afstand. Hier
ligt de wonde plek. De vijf colleges werkten, maar niet volgens een
gemeenschappelijk, wel omlijnd plan.
Men wist bij het begin van den oorlog volstrekt niet, hoe het met de vloot bij de
verschillende colleges geschapen stond. Wanneer het Friesche eskader goed voor
den dag komt, is De Witt verwonderd ‘over 't gene nu van die kant opgelevert is’.
De Jonge's hoogst verdienstelijke uiteenzetting van den toestand van het zeewezen
bij het uitbreken en gedurende den tweeden Engelschen oorlog leert, hoeveel er
tusschen 1654 en 1664 verbeterd moet zijn. Maar de ervaring, bij de uitrusting in
1664 en 1665 en vooral bij het eerste uitzeilen in het laatstgenoemde jaar opgedaan,
bewees, dat er ook nog heel wat ontbrak. Hier nu grijpt De Witt direct in. Hoe, met
welke kracht, zullen we aan de hand zijner brieven1) in de volgende bladzijden trachten
uiteen te zetten. Wij laten ter zijde, van hoe groot belang zij ook is, zijne zorg voor
de geldmiddelen; maar wij mogen niet nalaten vooraf op te merken, dat deze zijde
van zijne werkzaamheid natuurlijk voor de vloot de gewichtigste gevolgen heeft
gehad: zij maakte een aanbouw van een groot aantal nieuwe schepen met de prompte
betaling van een uitgebreide scheepsbemanning zonder veel moeite mogelijk,
bepaaldelijk in Holland. Dit is echter niet, wat

1) Deze werden gepubliceerd in deel III der ‘Brieven van de Witt’ in de bewerking van Fruin
(zie jaargang VII van dit tijdschrift); het deel is onlangs verschenen.
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wij nu zoeken; wij vragen alleen naar de directe bemoeiing met de vloot zelf.
Deze begon in de laatste maanden van 1664, toen de uitrusting van een groote
vloot aan de orde kwam. Voorloopig ging het uit de verte en de bemoeiing bleef van
algemeenen aard. Reeds dan laten enkele uitingen vermoeden, in welke richting De
Witt's invloed zich onder anderen zal doen gelden. Zoo schrijft hij aan Wassenaer,
den opperbevelhebber, 30 September 1664: ‘Onses oordeels is seer veel gelegen aen
de spoedt ende dat Uw Ed. in corten moge t' zeil gaen’. Of met een variant in een
anderen brief: het is ‘in saecken van soo hoogen importantie beter acht daegen te
vroegh als een uure te laet te comen’. Aan den secretaris van het Rotterdamsche
admiraliteitscollege 29 December; ‘Den aenbouw [n.l. van nieuwe schepen] dient
oock by nacht ende dach bevlyticht’; Wassenaer heeft hem verteld, dat te Enkhuizen
eens ‘een capitael schip, wesende een Oost-Indisch vaerder, in den tijdt van ses
weecken van 't begin affaen volbouwt ende effectivelijck in employ gebracht is’.
Zorg toch voor een krachtige uitrusting tegen het aanstaande voorjaar, dringt hij één
der laatste dagen van 1664 bij de Hollandsche colleges aan.
En toen het voorjaar gekomen was, hield hij het in Den Haag niet uit. Als één der
gedeputeerden van de Staten-Generaal werd hij afgevaardigd naar het Nieuwe Diep,
om daar het gereed maken der schepen en het in zee brengen te bevorderen. Deze
gedeputeerden hadden daartoe een zeer uitgebreide volmacht. In overleg met de
marine-autoriteiten zelf waren zij bevoegd alle noodige maatregelen tot het uitvoeren
hunner commissie te nemen. De ‘baesen’ in Den Haag behoefden zij van hun doen
en laten alleen op de hoogte te houden. Dit werd trouw gedaan: bij nalating er van,
schrijft De Witt, die het ‘humeur’ der heeren wel kende, zouden zij ons licht van
verzuim betichten en ons misschien een resolutie op het dak sturen, ‘die op de
gelegentheit van saecken alhier niet soude quadreren.’
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De post van de gedeputeerden in het Nieuwe Diep was gewichtig. Bij Tessel werden
de schepen van Amsterdam en van het Noorder-kwartier ten deele uitgerust; hier
was tevens de verzamelplaats van de heele vloot. En onder de gedeputeerden was
De Witt niet in naam, maar om zijne persoonlijkheid de leider. Toen er gevaar dreigde,
dat de Staten hem voor het werk in Den Haag zouden terugroepen, schreef hij aan
Vivien: ‘Myne confraters dreygen mede op te kraemen, soo ick come te vertrecken’.
Het was als vanzelfsprekend, dat hij het leeuwendeel van den arbeid verrichtte. Men
inspecteerde in drie partijen een aantal schepen in de Vlieter: ‘D'andere confraters,
wat minder op haer reeckeninge gehadt hebbende, waeren op mijn arrivement al naer
de ruste’; hij zelf kwam tusschen tien en elf uur thuis en bracht toen nog even een
verslag van de inspectie op papier; van de ‘ondervindinge’ der collega's zou eerst
den volgenden dag rapport gemaakt kunnen worden.
Een algemeen erkende waarheid uit de krijgsgeschiedenis zegt, dat het beter is
aanvaller dan aangevallene te wezen. Ook De Witt was hiervan in zijn tijd overtuigd.
Nog vóór hij naar het Nieuwe Diep vertrok, schreef hij aan De Wildt: uit Engeland
wordt bericht, dat er bij Harwich een zestigtal Engelsche schepen liggen; ‘op
hoedaenigen advertentie het mogelijck niet ongeraeden soude werden geoordeelt
met wat minder dan tsestich schepen uut Texel zee te kiezen en dese favorable windt
niet vruchtoloos te laeten over 't hooft wayen’. Weinig zal hij toen vermoed hebben,
dat het met het uitvaren van de vloot nog tot einde Mei zou aanloopen.
De omstandigheden waren hier schuld aan. Er deden zich grootere moeilijkheden
voor dan De Witt verwacht had. Het meest spande het met het verkrijgen van
voldoende bemanning, die toen voor het grootste gedeelte niet in vasten dienst was
en dus geworven moest worden. Noodig waren een 20.000 man. Niettegenstaande
den overvloed van bevaren volk, dat wegens het stil liggen van de koopvaart, althans
voor een groot gedeelte, aanwezig was,
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viel de werving niet gemakkelijk. De marine-dienst was in de lagere rangen allerminst
populair. De Staten hadden in midden-April de gage voor de gewone matrozen van
twaalf tot vijftien gulden per maand verhoogd, zonder dat eerst merkbaar gunstige
resultaten verkregen werden. Slechts langzamerhand kreeg men het benoodigde
aantal ten naaste bij in dienst; men mag vermoeden, dat de nood ten slotte velen tot
dienstneming heeft gebracht. Begrijpelijkerwijze had het onderwerp de volle aandacht
van De Witt. Hij keurde het ten sterkste af, dat men neiging toonde nog meer op de
gage te leggen: ‘daer moet eenmael yets gedetermineert blyven als een staele wet,
sonder dat yemandt eenige hope kan hebben van verhooginge; andersins is matroos
meester ende den Staet gestelt ter discretie van Jan haegel’. De neiging, ter Staten
reeds in een resolutie omgezet, werd door den aldus uitgeoefenden aandrang
bedwongen. Maar de Staten gingen toch niet in op een voorstel van de gedeputeerden,
ongetwijfeld op instigatie van De Witt gedaan, om geleidelijk een dienstplicht voor
de vloot in te voeren ten opzichte van het zeevolk in de Republiek. Het is de moeite
waard de toelichting, die De Witt in één zijner brieven aan Vivien hiertoe geeft, te
lezen:
‘In alle landen, daer bequaeme manschap tot defensie van den Staet bevonden
werdt, sijn oock middelen, om sich by nootvall daervan te connen dienen; het recht
van uutschryvinge, van opbott, van pressinge sijn in een vrye republiek wat odieus;
maer gelijck als de vasallen ende leenmannen aen de Staten ende de burgeren aen
de steden by eede verplicht sijn, om by noodtweer selfs op te sitten ende met de
waepenen te volgen, daer borgemeesteren ende schutmeesteren voorgaen, soo schijnt
het niet ongerijmt te sijn, op eene sachte manniere ende, des noot zijnde, oock by
trappen het daertoe te brengen, dat het vaerendt volck binnen dese landen oock by
tyde van noodtweer verobligeert zy haer tot bemanninge van 's lands oorlochschepen
te laeten employeren; jae, soude het mijns bedunckens, voor de regieringe van een
landt, welckers welvaert
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by de zee bestaet ende bygevolge oock door schepen van oorloge gedefendeert moet
werden, onverantwoordelijck sijn, van kloecke, zeevaerende manschap ten overvloedt
voorsien te wesen ende echter, by faulte van goede ordre, deselve manschap tot
noodige defensie niet te connen gebruycken. Alle 't gene tot den publycquen welstandt
nootsaeckelijck is, soo verre dat by manquement van dien de gansche republiek
pericliteert te gronde te gaen, werdt by alle overheden sonder eenige exceptie ofte
verschooninge aengetast, aengeslaegen ende gebruyckt ende de commiseratie over
diegene, die sulx geldt, en kan niet opwegen de compassie, die men moet hebben
over alle de ingesetenen van 't landt - daeronder de verschreven eerste selfs mede
begrepen sijn -, die andersins pericul loopen, om alle met de gansche republycque
t'onder te gaen....’
Volgt een nadere uiteenzetting.
Verscheidene andere aangelegenheden hielden De Witt's bizondere zorg gaande,
tot wat op het eerste gezicht kleinigheden schijnen toe. Eigenhandig schreef hij eene
memorie voor de seinwachters langs de Hollandsche kust. Het is een eenvoudig,
duidelijk stuk: De Witt wist voor wie hij schreef. En het belang van de zaak was
grooter dan men misschien zou denken. Deze seinen dienden, om Johan Evertsen,
den Zeeuwschen luitenant-admiraal, wiens schepen met die van het Nieuwe Diep
vereenigd moesten worden, op de hoogte te brengen, ingeval de Tesselsche eskaders
in zee liepen. Dit in zee brengen zelf was bij den toestand der Noordelijke zeegaten
een moeilijke onderneming. Slenk en Landsdiep, de gewone passages, waardoor de
schepen uitgingen, boden naar de meening der loodsen slechts bij zeer gunstige
windrichting kans om zonder groot gevaar gebruikt te worden. Met voortreffelijk
resultaat sloeg De Witt hier de hand aan het werk. Hij stelde een nauwkeurig
onderzoek naar den toestand der genoemde gaten in - ook naar dien van het minder
gebruikte Spanjaardsgat - en bevond, dat de vloot in werkelijkheid ‘met alle winden,
die boven Zuidt-ten-Oosten’ zijn, in zee zou kunnen komen. Van deze ervaring werd
op 23 en 24 Mei, ‘tegen het
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gemeen advies van de lootsluyden’, geprofiteerd, toen de vloot met een wind, die
eerst Noord-Noord-Oost ten Noorden was, maar later uitschoot, buiten raakte.
Einde Mei was de raadpensionaris weer in Den Haag. De overtuiging was in hem
gevestigd - reeds bij het begin van zijn verblijf in het Nieuwe Diep - ‘dat de sweep
achter het werck’ moest blijven. Hij had hem als een voorzichtig, maar vastberaden
koetsier gehanteerd, zoolang er gelegenheid toe was. Daar buiten, op het ongewisse
element, moest hij het werk uit handen geven. De berichten, die van de vloot inliepen,
waren niet gunstig; Wassenaer aarzelde te lang op de kust naar den zin van de heeren
in Den Haag. Zij schreven hem een wat scherpen brief: hij zou zich ‘ten uyttersten
bespoedigen, om den vyandt te attraperen.’ De vlootvoogd, meent men, trok zich
deze vermaning zeer aan; in elk geval was zij in lijnrechten strijd met wat wij De
Witt, die ongetwijfeld aan de aanschrijving niet vreemd was, aangaande uit Den
Haag te verwachten berichten pas hoorden getuigen. Persoonlijk deed de
raadpensionaris een stap, die duidelijk toont, dat hem de zaken op de vloot niet naar
den zin gingen; hij stelde er Wassenaer mede in kennis, dat er ‘naer onze wedercomste
van 't Texel’ in de Statenvergadering sprake van geweest was, ‘om commissarissen
te senden in de vloot met volle macht ende aucthorisatie’, en dat hij zich zelf tot deze
commissie aangeboden had. Wat Wassenaer er wel van dacht? Hij vroeg het in zijn
eersten brief aan dezen van 4 Juni en in twee volgende kwam hij er op terug. Maar
Wassenaer antwoordde niet.
De ramp van Lowestoff zette den tweeden oorlog met de Engelsche ‘staertmannen’
allerongelukkigst in. Op den dag, dat de berichten er van Den Haag bereikten, liet
De Witt zich opnieuw naar Tessel afvaardigen, waarheen toen reeds eenige
gedeputeerden vertrokken waren. Aan boord van één van een negental uit zee
terugkeerende schepen, die hij bij Petten in gevaar voor de Engelsche vloot gezien
had en waar hij zich met een visscherspink had laten heenbrengen, kwam hij in het
Nieuwe Diep aan.
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Opnieuw begon nu het werk der equipage. Daarnaast was echter meer te doen. De
gedeputeerden vonden na de nederlaag ‘de gemoederen in extreme consternatie ende
't bootsvolck by gevolge seer onwillich, oock in vele schepen op den naesten trap
van mutinatie’. Hoognoodig was - ook om de houding, door verscheidene kapiteins
tijdens den slag aangenomen - flinke, doortastende rechtspleging. Hieraan ontbrak
eerst zoo wat alles. De scheepskrijgsraad wierp bezwaren op, om buiten zee te
vonnissen. De fiskaal liep na het binnenvallen uit de vloot weg. Cornelis Tromp, op
dat oogenblik de eerste officier in de vloot, voorzoover ze in Tessel binnengevallen
was, weigerde zijne medewerking tot de rechtspraak en begaf zich eigener autoriteit
naar Den Haag. Hier grepen de gedeputeerden krachtig in. Zij bewerkten, na groote
moeite, met behulp der Staten, dat een modus vivendi voor de rechtspleging gevonden
werd, terwijl men Tromp dwong zich te schikken. De groote belangstelling van De
Witt voor deze aangelegenheid blijkt uit het feit, dat het register van de informatiën
ten laste van de schuldig geachte officieren grootendeels van zijne hand is.
Daarenboven brachten de gedeputeerden een uitvoerig advies aan de Staten uit ‘tot
redres ofte verbeteringen van verscheyden saecken in 's landts vlote’, waarin
maatregelen ten opzichte van bemanning, bewapening werden voorgeslagen, die
door de ervaring noodig gebleken waren; men kan bij De Jonge in den breede verhaald
vinden, hoeveel voordeel de vloot van deze door de Staten goedgekeurde voorstellen
in het vervolg getrokken heeft.
Naar De Witt's oordeel was dit alles niet voldoende. De overtuiging was nu diep
in hem doorgedrongen, dat ‘meerdere directie’ ook buitengaats in de vloot gebracht
moest worden. Reeds uit het Nieuwe Diep drong hij er bij Vivien op aan, dat deze
dit den Staten goed op het hart zou binden; gebeurde het niet, er zou ‘geen beter
uutcomste’ van een volgenden zeetocht te verwachten zijn. Midden Juli was De Witt
zelf in Den Haag terug. Kort daarop had hij doorgezet, wat tot nu toe in de Staten
weinig weerklank gevonden had: er zou een staatsdepu-
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tatie mede uitzeilen. Natuurlijk maakte hij er deel van uit. Hoe zeer de heele zaak
zijn werk was, kan, haast ten overvloede, gestaafd worden uit de aanteekeningen van
den Amsterdamschen raad Bontemantel: Amsterdam was eerst tegen de deputatie,
o.a. omdat ‘den raetpensionares niet en can gemist werden’; de stad gaf ten slotte
toe ‘met dien verstande, dat den raetpensionaris daeronder is’. Met De Witt gingen
Rutger Huygens uit Gelderland en Johan Boreel uit Zeeland.
In een voor zijn persoon evenzeer als voor de politieke omstandigheden van den
tijd zeldzaam gewichtigen brief geeft De Witt de redenen, die tot de deputatie geleid
hebben, in den breede op. Wij laten den inhoud hier in hoofdzaak volgen, om nader
te illustreeren, wat boven reeds aangeduid werd. De brief is gericht aan De Witt's
zuster, mevrouw Van Zwijndrecht, die hare bezwaren tegen het plan van haren
broeder had te kennen gegeven:
‘Myne resolutie, om de expeditie met 's landts vlote by te wonen, is gefondeert
op eene absolute nootsaeckelijckheydt tot behoudenisse van ons algemeene lieve
vaederlandt, immers om daeromtrent sooveel te helpen contribueren, als in mijn
vermogen sal sijn. Wel is waer, dat voor diegene, die 't niet selfs gesien heeft, het
bynaer onmogelijck schijnt, dat in een leger van omtrent de twintich duysent menschen
off daerover, bestelt met verscheyden hoofden, die haer gansche leven lang het werck
by de handt gehadt hebben, niet een eenich capabel persoon soude werden gevonden,
om daerover de noodige conduicte te hebben ende te exerceren; maer echter soo is
de saecke, Godt betert, waerlijck alsoo gelegen, sulx dat het eene onvermydelycke
nootsaeckelijckheydt is, daerinne van buyten ander leven ende als de ziele te brengen,
om niet wetens ende willens sich te exposeren in 't uuterste gevaer, om den vyandt
ten proye te werden’.
Hoe moest dit nu ten uitvoer gelegd worden? Het op de vloot brengen van militaire
opperbevelhebbers was onmogelijk om de jaloezie, die het zou geven, en om andere
redenen. Bleef alleen over: ‘commissarissen, met
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de aucthoriteyt van den Staet’. Onder de leden van de regeering in Holland zou, zoo
werd na de opgedane ervaring algemeen erkend, nauwelijks iemand te vinden zijn,
die op de vlootvoogden het noodige overwicht had, om hen desnoods ‘in haere
advisen te derven tegengaen’ en ‘met een groote langmoedigheydt ende cracht van
demonstratiën’ van een averechtsch inzicht te overtuigen. En was al zoo iemand
onder de regenten aanwezig, dan nog zou hij niet genoeg gezag bij de
mede-gedeputeerden uit de andere provinciën bezitten, ‘daer myne langduyrige
conversatie met deselve gedeputeerden haer als in eene gewoonte gebracht heeft, het
werck in alle commissiën meest op my te laeten aencomen ende my de saecke
genoechsaem alleen ende absolutelijck toe te betrouwen’. Bijna unaniem was men
dan ook van oordeel, dat De Witt in de commissie gebruikt moest worden. Hierna
komt nog deze schoone passage:
‘Ick sal my niet inlaeten, om te discutieren de swaericheden, die van de andere
zyde door myne absentie ende voornaementlijck by mijn overlyden in de vlote hier
te lande souden staen te verwachten, die ick, alhoewel van mijn selven niet veel
presumerende, echter bekenne al vry hooch te hebben gewogen, maer nochtans
geensins sóó verre, om tegens de eerste redenen te connen opwegen; 't welck oock
alsoo geoordeelt sijnde by verre de meeste leden van Hollandt, die ick verseeckert
ben, dat my alle estimeren ende lieffhebben, soo is het redelijck, dat de
bloedtvrunden... haer 't selve oordeel mede onderwerpen... Ende soo UwEdts.
becommeringe oock wat can werden versett met myne onbecommerde resolutheydt,
soo kan ik UwEd. met waerheydt verseeckeren, dat ick geduyrende al mijn aenwesen
alhier ende anders noyt een eenige swaermoedige gedachte op 't werck gehadt hebbe;
maer my verseeckert houdende het beste te hebben verkosen, soo sal ick, in Godt
betrouwende, den eenen ende den anderen uutslach getroost ende sonder eenige
swaermoedige bewegingen tegemoedt sien, immers soo Syne Goddelyke Majesteyt
my de genaede doet van by myne jegenwoor-
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dige stantvastigheydt te laeten continueren, daeromme ick hem vierichlijck sal bidden’.
Hier is een man aan het woord van diepen ernst, van zeldzame toewijding, van
bizonder zelfvertrouwen en tevens van groote overtuigingskracht. Men moet de
overwegingen van dezen brief goed in zich opnemen, alvorens een oordeel over De
Witt's handeling uit te spreken. Het is geen wonder, dat dit aan het hoofd van de
vloot treden door een advocaat, een ambtenaar soms zeer verkeerd begrepen werd.
IJdelheid, zegt de graaf De Guiche, een Franschman, die toen hier te lande vertoefde;
grove eerzucht, lust tot grootdoenerij. Maar alle lawaaierigheid, die met zulke
eigenschappen pleegt samen te gaan, is aan elke uiting van De Witt in alle tijden en
aan zijne geheele houding in deze dagen vreemd. De deputatie had wel tien gardes
in livrei als gevolg, wat ‘un terrible effet dans le païs’ maakte! Maar De Guiche
begreep, toen hij de deputatie trachtte te ridiculiseeren, niet, dat onze
zeventiende-eeuwsche magistraten, even goed als anderen, in de uitoefening van het
staatsgezag representatief meenden te moeten wezen. Hoe het overigens met den
praal aan boord gesteld was, leze men in het levendige schetsje, dat Boreel van de
scheepskajuit der staatsheeren geeft, en men zal te eer De Guiche's uitingen tot de
categorie van het gebazel brengen:
‘Nu sal ick beginnen te verhalen onse economie, welcke bestaat in den cajut, daerin
vijf personen yder een bedt [hebben], ende voor alle raedtkamer, eetkamer,
secreetkamer, halle ofte spijskamer, broodkamer, harinckkamer, keerskamer,
kaeskamer, wijnkelder, byerkelder, apotheeckerswynckel, doch dese is nu
geremoveert, financiekamer, kleerkamer, artilleryekamer etc. Wat sal ick seggen,
het is een chaos ende woelt als een myerennest; ten anderen so is al het water meest
in de vloot seer stynckende ende heb desen middach byna voor de eerste mael een
bouillon gegeten, gekoockt van goet water; alle het byer is seer suyr ende veel
stinckender, omdat het in de somer is gebrouwen. Het geeft ons alle wonder te sien
de gesontheyt

Onze Eeuw. Jaargang 12

409
ende dispositie van den heer Huygens [oud bijna 80 jaar!], die Hollant ende Zeelant
overtreff in alles. Op eenen middach eet men gort, harynck op den rooster gebraden,
stockvis, gesoutten vleesch ende andere ruychte ende alles smaeckt ende, dat noch
meer is, bekomt ons alle wel; het middach- ende avontmael is altijt beset ten minste
met acht gasten, de nachtrust geïnterrompeert door menichvuldige incidenten,
behalven de domestike ofte schepelycke; de dagelijcksche affaires geven ons niet
veel leedigen tijt, den meesten is door noot van de hooge see en dan arbeyden wy
voor een dobbel man in ziel ende lichaem’......
Op 14, 15 en 16 Augustus kwam 's lands vloot opnieuw in zee. Nu door het vroeger
met ‘een-so-grote-schepen-ende-vloot’ nooit gebruikte Spanjaards-gat, dat te voren
onder leiding van De Witt nog eens duchtig onderzocht was; hij zelf stelde er een
uitvoerige, tot in bizonderheden gaande beschrijving van op. Het groote voordeel
was, dat men hierdoor met Westen- en Zuid-Westen-winden kon uitloopen, wat
vooral met het oog op een ‘cours Noordtwaerts aen’ - en die moest men ditmaal juist
hebben - zijne beteekenis had. De vloot bevond zich naar De Witt's oordeel in een
‘heerlijck postuyr’, de officieren waren wederom zeer ‘welgemoedt’. Toch was zij
iets kleiner en wat minder bemand dan in Juni. Het kommando berustte bij het
uitzeilen onder het oppergezag der gedeputeerden bij Cornelis Tromp. Maar reeds
was een ander opperbevelhebber aangewezen en op komst: De Ruyter, van zijn tocht
naar Amerika in het begin van Augustus teruggekeerd, was eenige dagen na het
binnenkomen in Delfzijl door de Staten benoemd in de voor hem open gehouden
plaats van Wassenaer. De nieuwe luitenantadmiraal van Holland en commandant
van de heele vloot, met zeldzame eenstemmigheid binnen en buiten de regeering bij
zijn optreden toegejuicht, kwam 18 Augustus in de vloot aan. Met hem namen de
gedeputeerden hun intrek op ‘Delfland’.
De man van de geniale zeemanschap naast den man
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van het zeldzame ordeningsvermogen! Het is moeilijk uit te maken, welk deel den
een, welk den ander toekomt in het aanbrengen van die verbeteringen, die in de
komende jaren zulke rijke resultaten zouden ten gevolge hebben. Noemen we enkele
der belangrijkste maatregelen, op dezen tocht genomen ten opzichte van het beleid
in de vloot. Er werd gezorgd voor een nauwkeurige omschrijving van de bevelen
van het admiraalschip en een duidelijke kenbaarmaking hiervan. Er werd een andere
eskader-verdeeling ingevoerd: in plaats van de zeven eskaders, waarin de vloot bij
Lowestoff bestond, werden er drie gevormd, waaraan na De Ruyter's komst een
vierde als ‘trouppe de reserve’ werd toegevoegd. Een ‘ordre de bataille’ werd
vastgesteld met voorschriften voor de plaatsing en de houding der hoofdofficieren1).
Men hield oefeningen, om te zien, of de ontworpen orders deugdelijk waren en
begrepen werden. De tucht - nu, het spreekt van zelf, dat zij zeer streng onderhouden
werd. Men ziet licht, waartoe dit alles moest leiden: tot meerdere ‘directie’, die de
eenheid van handelen bevorderde, waaraan in het Nederlandsche zeewezen nog
zooveel ontbrak en die men tegenover een vijand als de Engelschen zoo noodig had.
Men ging al wel vóór dezen tocht, vooral bij de uitrusting, in de richting der meerdere
eenvormigheid; maar tot de verdere verwezenlijking van dit in de toenmalige
Nederlandsche marine zoo uiterst moeilijk bereikbare desideratum werd pas op dezen
tocht een zeer groote stap gedaan; dit verleent aan den tweeden tocht van 1665 een
hoogere beteekenis dan men er gewoonlijk aan toeschrijft.
Toen De Ruyter aan boord kwam, was een deel der maatregelen, boven aangeduid,
reeds genomen; de admiraal keurde al het gedane zonder bezwaar goed. Dit moet
geen gering compliment voor De Witt geweest zijn, wiens heele streven in het nieuwe
gereedelijk te herkennen valt. Ook verder was er geen zweem van oneenigheid
tusschen hen

1) Later, tijdens de najaarscampagne van 1666, die De Witt ten deele ook medemaakte (hierna
p. 422), werd dit verder uitgebreid tot de plaatsing der andere schepen.
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beiden. Mijn vertrek van de vloot, schreef De Witt aan Vivien, zou ‘de heer
luitenant-admiraal De Ruyter sonderlinge bedroeven ende beswaeren’. En na het
einde van de expeditie voelde De Witt zich verplicht De Ruyter te bedanken voor ‘'t
vermaeck van desselfs daegelijcxse conversatie ende 't genot van de communicatie
van U.E.s kennisse en de ervaerentheydt ontrent verscheyden saecken, 't zeemanschap
raeckende, waerover ick Uw Ed. dickmaels met vraegen moeyelijck gevallen hebbe.’
In de samenwerking van deze twee groote mannen ten bate van het vaderland is
stof tot bewondering, te eer, omdat zij op deze eenvoudige, onopgesmukte wijze zoo
zeldzaam voorkomt. Te verwonderen behoeft zij niet. Zij bewogen zich geheel in
dezelfde richting; zij vulden elkander aan. De Ruyter's gevechtstaktiek berustte in
hoofdzaak op het gesloten houden van de linie1), geheel in overeenstemming met de
nieuwere ontwikkeling. Deze werd in bizondere mate gediend door de eenheid van
handelen of, om het anders te zeggen, door de krachtige pogingen tot het voorkomen
van alle ‘confusie’, die het doel van de nieuwe maatregelen waren. En juist in deze
staat zoo één der markantste eigenschappen van De Witt geschreven, dat wij hem er
een zeer ruim aandeel niet aan zouden kunnen ontzeggen. Wij noemden haar reeds:
's mans ordelievendheid, die op zijne geheele administratie en op zijne persoonlijkheid
zulk een eigenaardig cachet gedrukt heeft.
Maar niet alleen deze eigenschap kwam op de vloot tot volle uiting. Ook zijn
voorbeeldig arbeidsvermogen, dat geheel, met ter zijde stelling van alle andere zaken,
de vloot ten dienste stond; zijne gave om gezag te oefenen, zijne overredingskunst
- zij allen hielpen hem zijn werk vergemakkelijken. Zelfs trachtte hij den krijgsraad
tot zijne wijze van denken te brengen: om, zooals hij dit ook in staatszaken gewend
was, zich alle mogelijke gevallen, die zich wellicht zouden kunnen voordoen, vooruit
voor te

1) Men leze De Jonge, II, blz. 95 vlg.
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stellen en daarnaar de maatregelen te nemen. Men leze, wat hij hieromtrent zelf
schrijft:
........ ‘Wat ons belanght, wy hebben al vóór ons arrivement op de custe van
Noorwegen overlech beginnen te maecken, niet alleenlijck wat te doen stonde, soo
men den vyant om de Noort mochte ontmoeten, maar oock selffs wat in consideratie
soude coomen, in cas den vyandt wederom vandaer naer haere haevenen mochte
wesen geweecken; maer sonder ymants persoon off capaciteyt te cort te doen, soo
moet ick alsnoch verklaeren onder de zeehooffden niemand te kennen, die sich tot
het opwecken van alle soodanige gedachten, voornaementlijck in een embras van
saecken ende klachten, die hem in soo grooten vloote continuelijck het hooft doen
omloopen, soude connen suffisant vinden, behalven dat om de geformeerde gedachten
anderen in te prenten ende voornamelijck om alle de capiteinen wel te doen begrypen,
wat haer te doen staet, ende om haer 't selve, onaengesien alle voorvallende
veranderingen, wel in de memorie te doen blyven, meer dan gemeene patientie van
nooden is; ende d'occasiën van handtsaem weder, mitsgaders om haar sonder
verhinderinge van de reyse aen boort te krygen, met sonderlinge sorchvuldicheyt
dienen te werden waergenoomen, dewyle die sich mits harde winden off andere
ongelegentheden dikmaels niet wederom en presenteren ende sulkx by faute van
genoechsaeme vigilantie seer lichtelijck een irreparabel versuym gepleecht soude
connen werden.’ ........
Tot aanvulling nog deze regels:
‘De luyden in 's landts vloote schynen tot geene groote overleggingen gebooren,
ende veel min opgevoet te sijn, maer wel om 't gene wel overleydt ende geresolveert
is, met goede courage en de stantvasticheyt te helpen ter executie te stellen’.
De Witt was, toen hij dit schreef, reeds tot het inzicht gekomen, dat dergelijk
overleg, hoe nuttig ook, ter zee aan nog vele grootere bezwaren onderhevig was dan
in de vergadering der Staten. Vergissen wij ons niet, dan raken wij hier aan het einde
van zijn kunnen. Maar vast
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staat, dat hij van het beste, wat in hem was, volop gegeven heeft aan het meest
nationale werk, dat men op dat oogenblik kon verrichten. En tevens, dat De Ruyter
hiervan heeft kunnen profiteeren.
Men koerste met de vloot Noordwaarts. In de haven van Bergen lag een rijke schat
geborgen. In Juli waren hier een zestigtal Nederlandsche koopvaarders uit
verschillende oorden binnengevallen, in Augustus tien van de dertien schepen, waaruit
de Indische retourvloot in 1665 bestond. Zij hadden er een toevluchtsoord gezocht
voor de Engelsche vloot, die vóór het opnieuw zee kiezen van de Nederlandsche een
stage bedreiging voor hen vormde. Maar bij Bergen, waarheen de Oost-Indië-vaarders
op last der Compagnie zelf waren gezeild, waren ze volstrekt niet veilig. De Engelsche
en Deensche koningen hadden op een der eerste dagen van Augustus een
overeenkomst aangegaan, om alle Nederlandsche koopvaarders in Deensche en
Noorsche havens door de Engelsche vloot te doen aantasten; de buit zou gelijkelijk
verdeeld worden. ‘A disgraceful treaty’ heeft een Engelsche geschiedschrijver de
overeenkomst reeds lang geleden gestempeld. Vooral voor koning Frederik III voegen
wij er bij, die de hulp, door de Republiek eenige jaren geleden aan zijn land en huis
bewezen, zoo heel slecht vergold. Door een toeval mislukte de tenuitvoerlegging.
Toen lord Sandwich, Engelsch opperbevelhebber, 9 Augustus voor Bergen kwam,
was de boodschapper, die de overeenkomst aan den gouverneur had over te brengen,
nog niet aangekomen. De gouverneur weigerde zeer terecht een aanval op de
koopvaarders toe te laten. Toch ging Sandwich hiertoe over. Het Engelsche eskader,
met den aanval belast, werd op 12 Augustus door de Nederlandsche schepen met
flinke hulp van de Bergensche autoriteiten afgeslagen. Twee dagen later kwam de
boodschapper aan. En nu gaf de gouverneur zich gewonnen; de aanval zou hernieuwd
worden, werd tusschen hem en een afgezant van Sandwich vastgesteld. Maar de
Engelsche admiraal heeft aan deze afspraak geen gevolg gegeven. Het schijnt, dat
de wind er niet gunstig toe was en dat
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ook de toestand van zijne vloot een langer verblijf op de gevaarlijke Noorsche kust
niet gedoogde. In elk geval raakten de Engelschen juist in de dagen, toen de
Nederlanders naar het Noorden opzeilden, vandaar weg. En zij passeerden elkander
ongezien.
Men begrijpt na onze uitweiding het groote materieele belang, aan den tocht naar
Bergen vast, al wist men in Nederland van de bedoelingen van Denemarken geen
kwaad. Einde Augustus bereikte de Nederlandsche vloot haar doel. Zij maakte daar
gevaarlijke dagen door. Harde Westenwinden beletten het uitkomen der koopvaarders
en maakten de communicatie met den wal moeilijk. Toen het weer gunstiger werd,
kostte het groote inspanning alle schepen uit te krijgen. Eerst op 8 September werd
de thuisreis aanvaard. In den volgenden nacht stak een hevige storm op, die de vloot
uiteenjoeg.
En nu geven wij opnieuw het woord aan De Witt. Hij zal ons in zijne eenvoudige
woorden, waar - zeldzaam verschijnsel bij dezen stoeren man! - aandoening in
doorklinkt, vertellen, welke rampen toen volgden. Wij nemen ze uit een brief, waarin
hij het beleid van den heelen tocht recapituleert, het eerste deel over de vaart naar
Bergen kortheidshalve weglatende:
‘Wy hebben ons voor Bergen niet alleen niet een moment vruchteloos opgehouden,
maer selffs noch met 't 't achterlaeten van een retourschip ende eenige weynige
coopvaerdyschepen, onder voorgaende bestellinge van eenige escorte voor deselve,
cours beginnen te setten. De winden sijn buyten onse macht ende bestieringe,
daermede het Godt de Heere belieft heeft ons te besoecken ende in dier voegen 's
landts vloote te verstroyen, oock eenige brandtschepen, coopvaerdyschepen ende
mogelijck oock eenige oorlochschepen te doen te gronde gaen. Geduyrende het
onwéder is alles gecontribueert, wat de menschelycke voorsichticheydt heeft connen
suppediteren, om de vloote byeen te houden, boven 't gene oock al bevorens door 't
vaststellen van rendevousen, 't assigneren van de cours ende andersins aen alle de
twaelff hooftofficieren was bekent
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gemaeckt, met last aen de admiraels van de esquadres, om oock alle de particuliere
capiteynen daervan kennisse te geven, 't welck echter by eenige van deselve door 't
haestich opcomen van de storm niet heeft connen werden geëffectueert: te weten,
voorsooveel het assigneren van de cours belangt. Den Schout-by-nacht De Lieffde,
die 's avonts laet met de twee achtergebleven Oost-Indische retourschepen in de vloot
quam, hebben wy noch door een gaillot by missive van 't een ende 't ander kennisse
gegeven. Ende dienonaengesien heeft de verstroyinge niet verhoedt connen werden.
Voor 't landt gecomen wesende, hebben wy ons onthouden ter plaetse, vanwaer,
naer menschelycke apparentie, de gaeten van 't Texel ende 't Vlie ende de schepen,
deselve invallende, best conden werden beveylicht, ende voornaementlijck het Vlie,
daer de meeste apparentie was, dat de schepen souden op aencomen. Als wy bericht
ontfangen hebben, dat d'Engelsche vloote haer wat beneden ons was onthoudende
op de staert van de Breeveerthien, hebben wy de consideratie van de bewaeringe van
't Texel mogen aen een zyde stellen, gelijck wy oock hebben gedaen, ende, alhoewel
maer vifftich oorlochschepen sterck wesende, hebben wy ons aenstondts derwaerts
vervoecht; maer, aldaer gecomen sijnde, in plaetse van de Engelsche vloote off een
gedeelte van deselve, gelijck wy eenichsints vermoeden, aldaer te vinden, hebben
wy, daeromtrent eenige uyren gecruyst hebbende, becomen de tydinge van 't gene
den vice-admirael Van Nes met syne byhebbende oorlochschepen, mitsgaeders een
goedt aantall coopvaerdyschepen ende daeronder, soo wy doenmaels verstonden,
één Oost-Indisch retourschip, maer, soo wy naederhandt vernomen hebben, twee
van de retourschepen, van de Engelschen was bejegent. Maer, terwijl wy ons
vervoecht hebben ter plaetse, daer wy denselven vice-admirael met syne byhebbende
schepen, die in groot gevaer waeren, meynden te ontmoeten, gelijck wy oock 't geluck
hadden hem aen te treffen, soo heeft den vyandt, soo wy nu vernemen, seer
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weynich mylen vandaer, geattrapeert de schepen het huys te Swieten ende anderen.’
Nog in een anderen brief, als ware het, dat zijne houding verontschuldiging van
noode had, schreef hij:
‘Ick hebbe geduyrende de storm naar mijn cranck vermogen allmede helpen
uytkijcken en selffs in 't allerhartste van 't weder wel drie uyren aen den anderen
boven gestaen in regen, zeewater ende wint, om, zooveel doenlijck, door minderen
off meerderen van zeyl ende door 't setten van de cours, naer gelegentheyt ende naer
't gene wy met het gesicht ontdekten, alle verdere verstroyinge te helpen provenieren.’
De Witt wist het nu wel: de dagelijksche gebeurlijkheden ‘in dit onseecker element’
veroorzaakten telkens ‘nieuwe sorge ende het beramen van naeder ordres.’ Hij verloor
den moed geen oogenblik en hij, de optimist, trachtte de zwaarmoediger gestemden
te land zijn vertrouwen in te gieten. De voorouders hadden wel andere tijden
doorgemaakt, hunne zwarigheden waren veel grooter, hunne middelen veel kleiner
geweest. Nog beter zorg te dragen voor de vloot-uitrusting, krachtig aan te dringen
op steun van de bondgenooten, allereerst zich te verlaten ‘op de alliancie met Godt
den heere’ - waren volgens hem de middelen, om uit den benarden toestand te geraken.
Men legge De Witt's brieven uit deze dagen naast die van Boreel, die anders ook
zeker niet tot de spoedig-bij-de-pakken-neerzittenden behoorde. Maar hem drukten
toch de ongunstige tijdingen van land, ook onder invloed van den Munsterschen
inval. Bij De Witt is geen spoor van wankelmoedigheid te ontdekken. ‘Hy kan niet
apprehenderen’, schrijft Boreel van zijn collega. Zulk een zelfvertrouwen is de helft
van het werk. Of het verder in het najaar haast niet overmoed werd?
Na de terugkomst bleef de vloot zee houden. Het aantal van ongeveer vijftig
schepen, dat eerst bij de kern was, werd versterkt met een aantal der afgedwaalde,
langzamerhand ook met eenige nieuw aangebouwde. Het duurde bijna tot half
October, voordat men in voldoenden staat
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was, om nogmaals van de kust af te gaan. Nieuwe stormen hadden ondertusschen
reeds nieuwe schade berokkend. Veel ongunstig weer had het innemen van
levensmiddelen en oorlogsbenoodigdheden zeer bemoeilijkt; bovendien nam het
aantal zieken met den dag toe. Maar De Witt wilde nog uit; hij hoopte zelfs nog slag
te kunnen leveren. Toen de vloot eindelijk op de Engelsche kust kwam, was de
Engelsche vloot reeds uiteengegaan. Het gelukte niet eenige actie tegen den vijand
te ondernemen, ofschoon men zich op verschillende belangrijke punten vertoonde.
Einde October lag de vloot voor de ‘reviere van Londen’. Op een licht fregat voer
De Witt het Koningsdiep in en peilde dit voor een deel. Men vat zonder toelichting
de bedoeling, die hij hiermede had. Of anders kan het gebeurde in 1667 haar verklaren.
Vroeger dan De Witt wenschte, moest men naar huis. Hij had tot half November
willen uitblijven. De toenemende ziekte in de vloot, het bijna aanhoudend slechte
weer noodzaakten reeds begin November terug te keeren. 2 November kwamen de
gedeputeerden, die met De Ruyter gedurende het laatste deel van den tocht op de
‘Hollandia’, één der nieuwe schepen, hadden gehuisvest, te Tessel binnen. Het was
het einde van den tocht. Een paar dagen later had de raadpensionaris zijne gewone
bezigheden hervat. En druk, dat het was: ‘mennichvuldige occupatiën des nachts
ende overloop van menschen des daechs’!
1666 heeft de Nederlandsche vloot voor het eerst op de hoogte gezien, die van
haar geeischt werd: bestand te zijn tegen de Engelsche. Men begon toen de vruchten
van het in de vorige jaren, in het bizonder in 1665 gezaaide te plukken. Een dertig
nieuwe oorlogsschepen, van de grootste soort, zooals men er bij het tweede uitzeilen
in 1665 nog slechts één bezat, konden nu reeds bij het eerste uitzeilen mede zee
kiezen. En toch besloten de Staten in Juli bij de acht-en-veertig sedert 1664
aangebouwde nog twaalf nieuwe schepen op stapel te zetten. De Witt's
lievelingswensch was het zóó ver te brengen, dat men een aantal schepen in voorraad
hield: kwam een
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vloot na een slag binnen, dan hadden de bemanningen der gehavende schepen met
officieren en kanonnen maar over te gaan op de gereedliggende en men kon
onmiddellijk den dans hervatten. De in 1665 in allerlei opzicht nieuw ontworpen
maatregelen en voorschriften konden nu in vollen omvang worden toegepast. Met
de bemanning was minder moeite; toch bleef het verkrijgen hiervan voortdurend
zwarigheden berokkenen.
De Witt's directe bemoeiing met de vlootuitrusting was van veel geringer omvang
dan in 1665. De Staten wilden hem uiterst ongaarne uit Den Haag laten gaan; men
had zijne krachtige hand hier in de maanden, toen hij aan boord was, zeer gemist.
Van mede-uitzeilen werd vooreerst niet meer gesproken. Hij drong er, voorzoover
we kunnen nagaan, ook niet op aan. Belangrijke zaken waren in Den Haag af te doen,
het meest door voortdurend opnieuw ter sprake komende vredesonderhandelingen.
Bovendien was de leiding op de vloot nu in de beste handen. Eerst einde Mei begaf
de raadpensionaris, die onderwijl De Ruyter al meermalen van goeden raad gediend
had, zich naar het Nieuwe Diep. De vloot was toen - op het Friesche eskader na - tot
uitloopen gereed. Het gold nu nog haar naar buiten te brengen en ‘'t employ’, dat er
van gemaakt zou worden, vast te stellen. Tot het eerste hielp De Witt naar krachten
mede; wat het tweede betreft, heeft hij er zonder twijfel het zijne toe bijgedragen,
om dit zooveel mogelijk aan De Ruyter's beleid over te laten: hij had geleerd, dat dit
zich niet dan in zeer algemeene termen en met groote vrijheid van handelen voor
den opperbevelhebber liet voorschrijven. Het liep alles voor den wind. 29 Mei kwam
De Witt in het Nieuwe Diep, 6 Juni was hij in Den Haag terug. Hij behoefde niet
lang op gewichtige tijdingen te wachten.
Van 14 Juni af was hij druk in de weer inloopende berichten over den beroemden
vier-daagschen zeeslag aan verscheidene personen, o.a. ook aan Mevrouw De Ruyter,
te doen toekomen. Vóórdat de heele uitslag bekend werd, was hij al in Vlissingen,
waar de vloot binnenliep. Wij

Onze Eeuw. Jaargang 12

419
kennen zijne allereerste indrukken niet, toen hij de victorie in haren vollen omvang
hoorde.
Of hij zich een oogenblik heeft laten gaan?
Zeker is alleen, dat hij eerst niet bemerkte, dat de uit den slag komenden in hunne
verhalen niet geheel maat hielden. Hij schreef het ‘relaes’, zooals De Ruyter en eenige
andere bevelhebbers het hem vertelden, in haast aan Van Beuningen, toen te Parijs.
Eerst later bevond hij, ‘dat het gelooff van die heeren haere genegentheydt wat te
veel hadde gevolgt’. Dat hij dan toch ook zijne zelfbeheersching een oogenblik kwijt
was! Maar, zoodra hij beter wist, bracht hij terecht het noodige ‘redres’ aan. Zoo
danken we hem een der betrouwbaarste beschrijvingen van den grooten zeestrijd,
evenals we uit enkele passages zijner brieven ons den besten indruk kunnen maken
van het beleid vóór en tijdens den slag van Lowestoff.
Er diende nu voor gezorgd, dat de vloot zoo spoedig mogelijk, lang vóór de
Engelsche opnieuw gereed was, weer zeewaarts ging. Hierop was De Witt's heele
streven gericht, hierom was hij direct naar Vlissingen gegaan. Het gelukte
voortreffelijk. De ‘armade’ liep 4 Juli, een kleine drie weken na het binnenkomen,
ten tweeden male uit. Zóó veel sterker was het gezag, dat men den matrozen hun
verzoek, om ‘eens te mogen opgaen’, plat afgeslagen had; na Lowestoff had men
hen bij gedeelten aan land moeten laten gaan, wat toen de uitrusting zeer vertraagd
had. Bij dezen uittocht had De Ruyter de bepaalde opdracht, om het Koningsdiep in
te zeilen en den vijand binnensgaats te overvallen; echter onder uitdrukkelijk
voorbehoud, dat de opperbevelhebber naar gelegenheid van zaken mocht beschikken,
zooals hij raadzaam zou bevinden. De opdracht werd niet ten uitvoer gelegd. De
krijgsraad achtte de zaak te gevaarlijk. In een zeer royalen brief aan De Ruyter
verklaarde De Witt zich hierbij geheel neer te leggen: ‘Uw Ed. behoefft sich geensins
te becommeren over ende ter saecke, dat het principaele dessein, in Uw Edts. instructie
vermelt, niet en is ter executie gestelt’. Maar hij liet het plan daarom niet varen.
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Begin Augustus had de tweedaagsche zeeslag plaats. De afloop was veel minder
gunstig. Ook nu begaf De Witt zich onmiddellijk naar Vlissingen, toen de eerste
berichten over den slag in Den Haag inliepen. Het is curieus hem zijne reis te hooren
beschrijven in een brief aan de Staten van Holland. Den eigen avond, nadat hem
‘bevel’ tot vertrek gegeven was, ging hij met één zijner medegedeputeerden op weg.
Het was 7 Augustus tusschen 10 en 11 uur 's avonds. Zij begaven zich onderweg aan
boord van een galjoot, namen ook een kaag mede en maakten met zeer gunstigen
wind de reis buiten om naar Walcheren; 's middags tusschen 12 en 1 uur stapten ze
te Domburg aan wal en reden per wagen naar Zoutelande, waar de vloot dichtbij
geankerd lag. Bewesten Schouwen zagen ze de Engelsche vloot, die zich weldra
verplaatste naar het Zuiden op een paar mijlen van Domburg, ‘alwaer deselve de
eere ontfangt van door vele spectateurs van Middelburgh ende andere plaetsen van
dit eylandt van de duynen te worden besichticht’. De Witt had er zijne reden toe zijn
meesters dit alles te vertellen. Het vorig jaar, toen hij op de reis naar het Nieuwe
Diep aan boord van de uit zee terugkomende schepen gegaan was, hadden deze hem
eene vermaning toegezonden, om toch vooral voorzichtig te wezen. Dit verklaart na
de reisbeschrijving de woorden: ‘Wy gissen wel, dat, naer den aerdt van de menschen
deser landen, aldaer sal werden overgebracht, dat wy al in eenich gevaar van de
Engelschen geweest sijn; maer UwEdel Groot Mog. gelieven haer verseeckert te
houden, dat wy in allen deele sóó wel op onse hoede sijn geweest ende op alle
voorvallen sóó goede voorsieninge hadden gedaen, dat wy egeene de alderminste
periculen subject sijn geweest’. Volgt nog een omschrijving van allerlei
voorzorgsmaatregelen. En tot slot: weest overtuigd, dat wij ‘genoechsaem met deselve
securiteyt, doch met veel meer spoet gearriveert sijn, dan off wy binnen door off
over de veeren onsen wech genomen hadden’.
's Middags 3 uur was hij te Zoutelande; ‘aenstonts’ ging hij in een boot aan boord
van de Zeven Provinciën,
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nu het admiraalsschip. Er was neerslachtigheid in de gemoederen, maar toch lang
niet zoo groot als na Lowestoff. Er was bovendien hevige oneenigheid - en dit gaf
meer bekommering. De Ruyter en Tromp hadden hoogloopende ruzie. De eerste had
den laatsten in hevigen toorn ‘met harde ende oock eenige seer onbetaemelycke
woorden’ uitgescholden; ook eenige hoofdofficieren van Tromp's eskader hadden
er van den admiraal duchtig van langs gehad, nog wel ten aanhoore van ‘alle 't
scheepschvolck’. Men weet, waarom De Ruyter zich zoo kon vergeten. Tromp had
‘tegens de beraemde ordre ende 's crijchs gebruyck’ zich van de vlag verwijderd bij
de vervolging van één der vijandelijke eskaders; De Ruyter had het dientengevolge
zeer zwaar te verantwoorden gekregen, het verlies van den slag was hieraan, althans
ten deele, te wijten. Wij behoeven ons niet te verdiepen in de veel besproken vraag
over de al- of niet-verdedigbaarheid van Tromp's gedrag. Naar onze meening is er
hier strijd geweest tusschen het nieuwe, meer op eenheid van handelen aanleggende
en het oude, meer vrijheid van handelen latende element in de vloot. Overigens is
het wel opmerkelijk, dat De Witt in den beginne eenige neiging toonde, om Tromp
niet zeer hard te vallen. Heeft diens onloochenbare doortastendheid hem eerst
bekoord? Of is het alleen zijne afkeuring van De Ruyter's heftigheid geweest, die
hem Tromp deed sparen? Zeker werkte hij er toe mede, om een indisciplinaire daad
van Tromp, die zich veroorloofde een krijgsraad op De Ruyter's schip niet te komen
bijwonen, door de vingers te zien - en dit zegt bij De Witt veel. Maar, toen de goede
verstandhouding tusschen de twee hoofdfiguren op de vloot niet te herstellen bleek
en Tromp er toe overging bij de Staten van zijn chef satisfactie te eischen in een
brief, die ‘seer essentiele marcques van eene groote animositeyt ende verbittertheyt’
droeg, werd de kwestie ook bij De Witt geheel ten ongunste van Tromp beslist. Deze
werd naar Den Haag opontboden en kreeg ontslag.
Op dat oogenblik was ook De Witt in Den Haag. Hij
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meende het herstelwerk wel te kunnen overlaten. Toen dit ten naasten bij gereed was,
vertrok hij opnieuw: hij wilde de vloot mede helpen uitbrengen. Dit geschiedde 5
September. Alles was naar wensch gegaan. Zonder eenig verzet werd Willem Joseph
van Ghent, Tromp's opvolger, in diens plaats geïnstalleerd. De hoofdofficieren waren
‘mijns wetens noyt in meerder eenigheydt ende beter correspondentie’. - ‘Het eenige,
dat te verwenschen waere, is, dat de matrosen, vóór desen doodtgeschoten off
swaerlijck gequetst, meest met soldaeten wederom gesuppleert hebben moeten
werden’.
De laatste tocht van het jaar 1666 leverde weinig belangrijks op. Voor ons doel is
het echter noodig er wat langer bij stil te staan, omdat De Witt zich einde September
nog eens aan boord begaf. Er werd gesproken van het zenden van gedeputeerden,
zoodra er bericht kwam van een vrij ernstige ongesteldheid van De Ruyter. Maar de
Staten beslisten toen - zeer tegen den zin van De Witt ongetwijfeld -, de vloot te doen
binnenloopen; het groote aantal zieken, ook nu onder de bemanning aanwezig, werkte
deze beslissing in de hand (21 September). Vier dagen later 's avonds bereikte de
tijding van den grooten Londenschen brand Den Haag; den volgenden dag werd
bericht, dat de Fransche vloot, hier te lande lang met ongeduld tot hulp verwacht, nu
eindelijk in het Kanaal was. Toen werd - Zondag 26 September - besloten niet alleen
de vloot zee te doen houden tot vereeniging met de Fransche, maar tevens
gedeputeerden te zenden. Holland wees onmiddellijk De Witt aan, Zeeland en
Friesland werden uitgenoodigd ook iemand voor te dragen; maar zij voldeden niet
aan de uitnoodiging.
Het zou ook moeilijk zijn geweest den raadpensionaris bij te houden. 27 September
's ochtend 5 uur, toen de wagen al voor de deur stond, ontving hij de ‘geparapheerde
ende geteekende resolutie’ van den vorigen avond. De copiïst had eene ‘notable
omissie’ gemaakt. Met het ‘redresseren’ ging ruim twee uur heen. 's Middags tusschen
12 en 1 uur lichtte hij in Maassluis het anker
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op een fregat, ‘voerende 14 gotelingen ende, soo den capitain verclaert, sóó wel
beseylt, dat, al verviele hy onder de Engelsche vloot, echter wel moet soude hebben
het haer te ontleggen’. Het werd 29 September 's morgens vroeg, vóórdat hij op de
Zeven Provinciën stapte, een gevolg van harden tegenwind, die na het uitzeilen
opgestoken was. Dien eigen dag schreef hij reeds verscheidene brieven: aan
verschillende personen op de Fransche kust om inlichtingen over de Fransche vloot;
aan de Staten-Generaal zeer uitvoerig over de maatregelen, genomen tot het doen
opsporen van de plaats, waar de Fransche vloot mocht beland zijn, en over een
krijgsraad, waarin ‘voorgestelt ende in bedeneken gegeven [werd], off men met dese
jegenwoordige voorwindt den vyandt in de Duins niet op 't onversienste soude connen
ende behooren te gaen besoecken’. Over deze voortvarende werkzaamheid à la
Napoléon verwondert iemand, die De Witt wat kent, zich niet licht meer. Maar wat
hier bewondering afdwingt, is de geheel klare wijze, waarop hij dit alles uiteenzet:
zij bewijst, hoe deze man het vermogen bezat, om zich van zeer ingewikkelde
omstandigheden met de noodige inlichtingen onmiddellijk een heldere voorstelling
te maken niet alleen, maar deze ook zonder de minste moeite op het papier te brengen.
Het geheele verslag loopt zoo gemakkelijk, is zoo logisch gedacht, dat men het niet
beter kan wenschen. Men moet dit in zijn geheel lezen. Het is niet wel mogelijk er
zonder schade voor den samenhang een brok uit te lichten. Volstaan wij dus hier met
mede te deelen, dat het door den krijgsraad te gevaarlijk geacht werd onder de
bestaande omstandigheden de Engelschen op te zoeken; men moest eerst weten, waar
de Franschen uithingen.
De Nederlanders lagen toen ‘acht mylen bewesten het Noordtvoorlandt, by gissinge
noch wat Zuytwaerder aen’. Hier was de vloot heen gezeild, nadat De Witt op de
hoogte van Duinkerken aan boord gekomen was. Hier in de buurt bleef ze eenige
dagen, totdat men eindelijk op 2 October te weten kwam, dat de Fransche vloot, na
een
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oogenblik tot Dieppe opgezeild te zijn, reeds den steven naar Brest gewend had en
dat er van een vereeniging met haar dus geen sprake meer zou wezen. Terzelfder tijd
werd na ernstige overweging besloten, dat De Ruyter, die De Witt met groote
blijdschap verwelkomd had, wegens voortdurende ziekte en toenemende zwakheid
naar huis zou gaan; het had moeite gekost hem over te halen hierin toe te stemmen:
hij vreesde ‘voor opspraecke van oncundige off quaedtwillige menschen’. 3 October
werd hij in ‘een krebbe overgehijst’ in een wel bevaren fregat en naar de Maas
gebracht. De luitenant-admiraal Aert van Nes trad in zijne plaats; De Ruyter had dit
eigenlijk onnoodig geoordeeld, schreef De Witt: kapitein Jan Willemsz. van de Zeven
Provinciën was ‘een seer gaeuw zeeman ende by 't volck wel bemint’; hij zou ‘de
digniteyt van de vlagge’ onder De Witt's ‘opsicht’ wel handhaven. Maar De Witt
voelde dit als ‘een vermetelheydt’ en in strijd met de bevelen der Staten. Toch werd
ten gevolge van De Ruyter's vertrek de autoriteit van den gevolmachtigde
begrijpelijkerwijze grooter. In de nu volgende dagen mag men hem, die tegenover
Van Nes anders stond dan tegenover De Ruyter, als het feitelijk hoofd van de vloot
beschouwen.
Natuurlijk wilde de nieuwe admiraal zoo lang mogelijk zee houden. Er was
hiertegen vrij wat oppositie: er waren de zieken, naar De Witt's meening echter
minder talrijk dan in het vorige najaar; er kwam gebrek aan allerlei benoodigdheden.
‘Het is ongelooflijk, hoe de herten naer huysch verlangen ende hoe de gaeten trecken’.
De Witt stelde hiertegenover, dat de noodzakelijkheid, ‘om uutter zee te vallen’, nog
niet bestond. En men mocht verwachten, dat de Engelschen, onder den indruk van
den ‘affgrijsselycken brandt van Londen’, het zwaarder dan anders zouden voelen,
al kregen ze ‘maer een halve neep’. Hij zette zijne opvatting door. Men zou trachten
met de vloot ‘te avanceren tot vóór de Duyns, in de Hooffden off daeromtrent’, om
daar op de een of andere wijze ‘noch yets goedts ten dienste van 't vaederlandt te
verrichten’. De
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wind begunstigde dit plan niet. 5 October was men nog al in de buurt van het
Noord-Voorland. Op dien dag kwam echter de Engelsche vloot opdagen uit het
Kanaal. Een slag stond te wachten. De noodige orders werden gegeven. Officieren
en matrozen leken welgemoed. Het gebed werd naar gewoonte gedaan. ‘Ende hebb'
ick daerop het volck met eene hertelycke aenspraeck tot haer debvoir ten besten
geëncourageert, waerop een yder blygeestich belooft heeft geensins te sullen
beswycken, maer sich als dappere mannen te sullen quyten’. Zoo schreef onze man
in het gezicht van den vijand. Den volgenden dag gaf hij nader verslag van het
gebeurde, zooals het - wat bekort - hier volgt:
De vijand kwam kort vóór den middag opdagen met Zuid-Zuid-Westen wind - op
de Nederlanders aan.
‘Wy hebben daerop het beraemde zeyn gedaen, dat sich yder onder sijn vlagge
ende op sijn post soude rangeren in goede ordre, ende, opdat sulx te gevoechlycker
soude connen geschieden, hebben wy kleyn zeyl gemaeckt, welckenvolgende oock
de vlote sich in corten allenthalven in seer goede ordre heeft gevonden, zeylende
doemaels met den vyant over een ende deselve boech, leggende beyde met het hooft
Zuydt-Oostwaerts aen; den vyandt, in dier voegen tot ontrent halff vieren off vier
uyren naer den middach al sachtkens op ons affgecomen wesende, heeft het doenmaels
van ons affgewendt ende sijn cours West-Noordt-West aengestelt, sulx dat van dien
dach niets heeft connen werden uutgerecht; wy hebben daerop geresolveert het van
onser zyde over denselven boech te laeten voortgaen tot een stuck in den nacht ende
alsdan noch eenigen tijdt vóór 't ondergaen van de maen te wenden, om soo voorts
den ganschen nacht over te loopen ende tegens den dach d'Engelsche custe wederom
naest te wesen ende den vyandt aldaer, was 't doenlijck, aen te treffen; dienvolgende
hebben wy ontrent negen uyren in den avondt zeyn gedaen, om te wenden, te meer
alsoo het seer begonde op te droogen ende dat wy dienvolgende, het langer over die
boech laetende voortstaen, de Vlaemsche bancken te
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naer souden sijn gecomen’. [Toen stak een harde wind op, die er toe noopte sein te
doen, om alle zeilen op één na in te halen]. ‘In dier voegen dan met één zeyl den
ganschen nacht gedreven hebbende, de windt eerst Suidt-West ten Westen,
naederhandt West ende tegens den dach wederom Zuydt-West met harde koelte ende
dysich weder, bevonden wy ons metten dach naer gissinge dwars van Walcheren
ontrent vijff mylen in zee’....
De vijand was niet meer te zien, de slag gemist. Wij zouden er wat voor geven
den raadpensionaris in den strijd te zien; van hem een beschrijving te bezitten van
een slag, dien hij had bijgewoond! Hem zelf was deze afloop ongetwijfeld een groote
teleurstelling. Maar nog gaf hij de hoop niet op. Liefst zou hij de Noordzee weer
overgestoken zijn. Hij bepleitte de wenschelijkheid er van in een schrijven aan Vivien.
Maar de Staten dachten er anders over. Tenzij nog iets te doen ware, hadden zij op
7 October, nog vóór de berichten over den te verwachten slag ontvangen waren,
besloten, moest men binnen komen. Men was nog op de Nederlandsche kust, toen
deze lastgeving de vloot bereikte. Daarop gaf De Witt zich gewonnen. 13 October
gingen de schepen uiteen. Zoo eindigde deze campagne, die alleen rijk was aan door
toevallen veroorzaakte mislukkingen. Echter had ook zij haar aandeel bijgedragen
tot de groote ervaring, die in 1666 opgedaan was en die bewees, dat zich men met
de nieuwe richting op den goeden weg bevond. 1667 zou dit verder bewijzen. Maar
toch eigenlijk niet afdoende. Dit zou pas het geval zijn in 1672 en 1673.
1667 is exceptioneel. Engeland - men denke er zich in en vergelijke - beging de
overgroote lichtzinnigheid geen vloot uit te rusten. Het vertrouwde op vrede vóór
het vechtseizoen, maar stelde toch zijne eischen op het vredescongres te Breda zeer
hoog. Een regeering, die slechter het nationaal belang behartigde dan die van Karel
II in dit jaar, heeft het Britsche rijk nooit gehad. De Nederlandsche zou evenzeer
haren plicht verzaakt hebben, indien zij van zulke omstandigheden geen gebruik
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gemaakt had. Op welke roemrijke wijze dit geschiedde, behoeft hier niet verteld.
Het was de verwezenlijking van het plan, dat De Witt gedurende den heelen oorlog
voorgestaan had.
Hij zelf nam aan de uitvoering geen direct aandeel. Het voornemen bestond tot in
Mei toe, dat hij nogmaals als gedeputeerde zou uitvaren. Maar de ondertusschen zeer
dichtbij komende Bredasche vredehandel en niet minder het juist beginnende
aanvallend optreden van Frankrijk tegen Spanje dwongen hem op het laatste oogenblik
er van af te zien. Hij oordeelde den toestand zóó ernstig, dat hij nu ‘binnenslandts’
meer van dienst zou kunnen zijn dan op zee; zonder mokken trad hij terug, om zijn
broeder in zijne plaats te laten vertrekken. Cornelis de Witt, in alles de trouwe steun
van Johan, mocht geacht worden diens bedoelingen te zullen dienen. Hij werd in een
eenvoudig briefje aan De Ruyter aanbevolen: ‘ick hope, dat de comste van mynen
broeder UEd. niet onaengenaem ende synen dienst niet onnutt wesen sal ende dat,
gelijck wy te saemen in alles wel hebben gesymboliseert, UEd. oock met hem mede
in goede harmonie leven ende in alles wel accorderen sal’. Zelf beperkte de
raadpensionnaris er zich opnieuw toe de vloot in zee te helpen brengen. Hij ging
hiertoe begin Juni naar Tessel en nam den 6en in zee van de opvarenden afscheid.
Den volgenden morgen 7 uur was hij in Den Haag, om twee uur later naar Den Briel
door te reizen. Daar zouden de schepen met allerlei behoeften en met een
landingsbrigade naar buiten en ook tot het slagen hiervan strekte hij zijne zorgen uit.
9 Juni 's avonds was hij thuis.
Van verre kon hij de vlootbeweging voortaan slechts gadeslaan. Men begrijpt, dat
broeder Cornelis menigen goeden raad kreeg en menigmaal tot doortastendheid werd
aangespoord. ‘My dunct, als ick Uw Edts. post bewaerde, ick soude naeuwlijx connen
laeten dat exploict selffs in persoon by te wonen’. Hij moet gepopeld hebben! Cornelis
nam den wenk ter harte. Het opvaren van de rivier van Rochester, wat men later, min
eigenaardig, algemeen
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den tocht naar Chatham is gaan noemen, geschiedde in tegenwoordigheid van den
gevolmachtigde der Staten. ‘Met singuliere aengenaemheydt’ vernam de geestelijke
vader van ‘dat exploict’ op 24 Juni, dat er een goed begin gemaakt was. Drie dagen
later, toen het volledige succes bekend werd, vond hij reden God te loven en te danken
‘voor soo grooten genaede’ en tevens de hoop uit te spreken, dat 's vijands hoogmoed
‘wat ingetoomt’ en de oorlog spoedig ten einde gebracht mocht zijn. Een statige
stemming van iemand, die in den plooi vastzit, spreekt zich hier uit. De frissche
zeewind, in de brieven van bij of op de vloot zoo dikwijls merkbaar, was zijn invloed
kwijt. Eerst in de volgende dagen, toen bleek, dat men weer ‘buyten de gronden van
de reviere van Londen’ gevaren was, kwam er meer teekening in de uitingen. Dat
mocht nog niet, hiertoe was geen noodzaak aanwezig! Brief op brief ging over zee,
om te nopen tot het hervatten van den aanval. Ditmaal schaadde de bemoeiing niet,
al werd er naar geluisterd, al dreef Cornelis de Witt tegen den zin van den krijgsraad
door, dat men de Theems weer opvoer. Men is geneigd tot eenigen wrevel, als men
hiervan kennis neemt. Men leest met tegenzin, in enkele brieven aan lieden, die niet
op de vloot waren, hoe ten slotte den ruwaard door zijn broeder de geheele eer van
de onderneming toebedeeld werd. Maar laten we ons te rechter tijd herinneren, wat
de man, wiens overgroote doortastendheid hem hier parten speelde, voor de vloot
geweest is. Men ziet zoo gaarne de verwezenlijking van de groote daden, die van het
lievelingskind verwacht worden, in vollen omvang. Het is te betreuren, dat De Witt
zelf daar op de Theems niet heeft kunnen toonen, wat hij vermocht.
In elk geval was het door de aanwezigen bewerkte voldoende: het doel werd
bereikt. Engeland, zooals een Engelschman in dien tijd het uitdrukte, was in den
vrede geslagen.
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Economische kroniek.
Belasting van de Duitsche Nijverheid door verzekerings-kosten.
Bij de algemeene beraadslaging in de Tweede Kamer over het ontwerp invaliditeitsen ouderdoms-wet is ook de vraag ter sprake gebracht of en in hoever de Duitsche
nijverheid door het opbrengen der kosten voor sociale verzekering belast werd, d.w.z.
of en in hoever het onttrekken van de voor verzekering benoodigde gelden aan de
industrie een factor is welke ten nadeele van haar bloei, ontwikkeling en
‘Concurrenzfähigkeit’ strekken moet. Tegenstanders - ten onzent - van de verzekering
beweerden dat zulks in hooge mate het geval was; voorstanders ontkenden dit. Onder
deze laatsten ontmoet men vooreerst Mr. Treub1), die zich beroept op een ‘deskundige
van den allereersten rang’: Dr. Kauffman, voorzitter van het Reichsversicherungsamt,
aan wiens voordracht over ‘Licht und Schatten bei der Arbeiterversicherung’ Mr.
Treub het volgend citaat ontleende: ‘Gewiss sind die hohen Aufwendungen für die
Arbeiterversicherung zumal von Unternehmern mittlerer und kleinerer Betriebe oft
schwer empfunden worden. Berufsgenossenschaften, die viele solche Betriebe
umfassen, haben es erfahren. Trotzdem hat unsere Industrie bisher ohne Schaden für
ihre Wettbewerbsfähigkeit diese Opfer getragen. Denn sie erwiesen sich nicht als
blosze Belastung, sondern haben sich zum grossen Teile bezahlt gemacht. Die
mannigfaltigen unmittelbaren und mittelbaren Wirkungen unserer
Arbeiterversicherung, vor allem die durch sie gehobene Gesundheit, Arbeitsfähigkeit
und Arbeitsfreudigkeit, Konsum- und Kaufkraft der breiten Massen sind für das
gesamte Wirtschaftsleben segenreich geworden. Alles dies muss als Guthaben in die
Rechnung eingestellt werden, wenn die nach Abzug der ausgleichenden Vorteile
verbleibende Reinbelastung ermittelt werden soll. Ein Vergleich der Ausgaben für
die Arbei-

1) Handelingen Tweede Kamer, 1912-'13; blz. 79.
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terversicherung etwa mit den Lohnsummen, dem Aktienkapital oder der Dividende
bei einzelnen Betrieben kann hierüber ein einwandfreies Bild nicht ergeben. Es war
kein Zufall, dass die Zeit des gewaltigen Aufschwunges der deutschen Volkswirtschaft
mit der durchgreifenden Verbesserung der Lage unserer Arbeiter zusammenfiel. Hier
bestanden nahe innere Zusammenhänge. Die erfolgreiche Behandlung der sozialen
Frage, insbesondere der Arbeiterversicherung, ist die mitbestimmende Ursache für
eine wirtschaftliche Aufwärtsbewegung geworden’.
Voor den Heer Treub moest deze aanhaling slechts strekken om waar te maken
hetgeen hij betoogde: dat werkgevers inderdaad een belang hebben bij de
ouderdomsverzekering van arbeiders (en dat men dus van hen een premie daarvoor
mag vorderen). Men ziet intusschen dat de redenaar, op wien hij zich beriep, veel
verder ging. Bij wat deze zeide, moeten wij dan ook nog even stilstaan. Wij laten nu
de vraag in het midden of de president van het Reichsversicherungsamt terecht een
‘deskundige van den allereersten rang’ ten aanzien van de vraag in quaestie werd
genoemd: wij voor ons, wanneer wij wilden nagaan of en in hoe ver de ten onzent
b.v. door de ongevallenverzekering op onze nijverheid gelegde lasten haar drukken,
zouden niet allereerst daarover de directie der Rijksverzekeringsbank raadplegen.
Overigens, wat in de woorden van den Heer Kauffmann ons treft, is de... climax; wij
bedoelen dit: sprekend in de vergadering van den Berufsgenossenschaftstag heeft
hij niet ontkend wat men immers in vele Berufsgenossenschaften ondervonden had:
dat de hooge verzekeringskosten op middelsoort en kleinere ondernemingen wel
vaak zwaar drukken. Maar dan wordt hieraan toegevoegd dat niettemin deze lasten
aan de industrie geen schade hebben toegebracht, want tegenover het debet komt
velerlei in het credit, velerlei dat niet rechtstreeks aanwijsbaar is, dat meer tot de
reeks van ideëele voordeelen behoort, doch dat zwaar behoort te wegen. Zóó zwaar
dat de nog straks gebezigde uitdrukking ‘ohne Schaden’ reeds spoedig plaats maakt
voor de verklaring dat de sociale verzekering een der oorzaken van de ontwikkeling
der nijverheid geweest is...
Zulke klanken worden gelijk ons blijken zal wel meer vernomen wanneer
Duitschers, vooral in ambtelijke positie verkeerende Duitschers, over dit onderwerp
aan het woord zijn; telkens en telkens weer heet het dan: zeker, dit instituut der
Arbeiterversicherung kost ons, kost ook onze nijverheid, handen vol met geld - en
men gewaagt zelfs met zekeren trots van de milliarden, die
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opgebracht zijn - doch gij moet hierbij niet de ideëele voordeelen over het hoofd
zien; houdt gij die in 't oog, dan zult gij begrijpen dat per saldo deze verzekering een
der gewichtigste factoren is van de groote ontwikkeling, welke onze Duitsche
nijverheid te zien geeft.
De vraag is maar: of men onvoorwaardelijk dergelijke heelof half-ambtelijke
verklaringen mag gelooven.
Doch voordat wij aan die vraag toe zijn, moeten wij eerst nog hooren wat over de
quaestie van den druk op de Duitsche nijverheid in de Tweede Kamer gezegd werd
door de Heeren Rutgers en Nolens. De eerste achtte volslagen ongegrond ‘het beweren
dat door verplichte verzekering op de industrie een te zware druk zou worden gelegd’1).
‘De bewijzen daarvoor zijn in overvloedige mate voorhanden.’ De Engelsche
Regeering heeft een onderzoek daarnaar ingesteld en de uitkomsten daarvan openbaar
gemaakt; in dit ‘Memorandum’ vindt men vele oordeelvellingen van Duitsche
werkgevers over de resultaten van de Duitsche verzekering. Zoo heeft o.a. de niet
nader aangeduide ‘president of one of the largest Associations of Employers in the
iron and steel industry’ op grond van vragen, door hem tot belangrijke firma's gericht,
verklaard dat de werkgevers de wettelijke kosten gaarne betalen en dat het te
betwijfelen is of zij, wegens die kosten, van de wetten af zouden willen zijn.... ‘De
eene groote werkgever voor, de andere na - aldus vat de Heer Rutgers dit Engelsch
Memorandum samen - komt verklaren, dat de werkgevers gaarne de kosten dragen
die door de sociale verzekering aan de industrie worden opgelegd’. En heeft men
aan deze stellige uitspraak niet genoeg, dan is er nog de Engelsche schrijver William
Harbutt Dawson, die in Duitschland onderzoekingen heeft ingesteld en daarover
spreekt in zijn pas verschenen ‘Social insurance in Germany’. Welnu, deze auteur
wijst op het vele dat vele Duitsche werkgevers nog doen boven hetgeen de wet van
hen eischt: een Duitsche firma besteedt b.v. in één jaar 4000 pond voor haar
Wohlfahrts-instellingen; zou zij dat doen, indien de wettelijke last haar te zwaar
drukte? Bovendien - zoo vervolgt de Heer Rutgers - de Oostenrijksche
sociaal-democraat Brod wijst ook al op het samenvallen der ontwikkeling van de
Duitsche nijverheid met de invoering der dwangverzekering. In gelijken geest een
ander sociaal-democraat: Molkenbuhr. Nu, waar zooveel ‘bewijzen’ voorhanden
zijn, zal de Heer Rutgers gaarne luisteren ‘naar het betoog, dat inderdaad de Duitsche
industrie gedrukt wordt door de premiën,

1) T.a.p. blz. 139 en 140.
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dat zij daarvan geen voordeel heeft’; zulk een betoog kan ‘inderdaad interessant’
worden; hij voor zich meent ‘vooralsnog’ te kunnen constateeren ‘dat de groote druk,
die door de premiën op de industrie zal worden gelegd, naar het rijk der fabelen kan
worden verwezen’.
Dr. Nolens1) sprak eigenlijk niet bepaaldelijk over het punt, dat ons bezighoudt.
Slechts haalde hij Fr. Zahn aan, dien wij zoo straks nog zullen ontmoeten, en ontleende
aan diens studie over ‘Belastung durch die Deutsche Arbeiterversicherung’ de
volgende woorden: ‘Die Arbeiterversicherung zusammen mit dem Arbeiterschutz
wirkt im Sinne einer Prophylaxe der Entartung des Volkes, indem die kinderreichste
Volksschicht, die Arbeiterschaft, auf solide gesunde Basis gestellt wird. Hierdurch
werden zugleich die Interessen der gesamten Lebenskraft des Volkes sowie der
nationalen Wehrkraft, welche durch die zunehmende Industrialisierung und
Verstadtlichung gefährdet sind, einigermassen geschützt und gewahrt und pfleglich
weiter entwickelt’. - Men ziet het: over de ‘Belastung’ wordt in dit citaat niet
gesproken, doch slechts een der ideëele voordeelen van de arbeidersverzekering
aangewezen.
In Duitschland verneemt men vele stemmen, die de sociale verzekering, gelijk zij
daar is geregeld, aanprijzen; weinige, die ernstige bezwaren daartegen inbrengen.
Over de ‘Belastung’ der nijverheid oordeelen velen gunstig; weinigen achten haar
bedenkelijk. Wat heeft men hiervan te gelooven?
Het komt natuurlijk niet bij ons op, aan te nemen dat er een wachtwoord is
uitgegeven, dat heel- of half-ambtelijk Duitschland tegen beter weten in wit zwart
noemt. Te goeder trouw kan menigeen, die Duitschlands o.i. zeer stellig aanwijsbaar
en tastbaar belang bij uitbreiding van sociale wetgeving in andere landen beseft, zich
beijverd hebben om na te gaan welke voordeelen tegenover het even stellig
aanwijsbaar nadeel der op de nijverheid gelegde lasten konden worden gesteld. Ook
zeggen wij niet dat deze voordeelen - hoewel ze niet in cijfers uit te drukken zijn niet bestaan. Velen in Duitschland bewonderen in sterke mate en zonder voorbehoud
alles wat Duitsch is. Velen rekenen het tot een glorie van het Duitsche Rijk dat men
daar de dwangverzekering heeft ingevoerd. Tot welke lyrische ontboezemingen deze
ingenomenheid kan leiden blijkt uit woorden, door den reeds genoemden heer
Kauffmann gesproken en door Dr. Nolens in zijn kamer-

1) T.a.p. blz. 222 en 223.
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rede aangehaald: ‘Vor hundert Jahren, in ernster, trüber Zeit, wiesen patriotische
Männer vertrauensvoll auf den “Ewigkeitsberuf” des Deutschen Volkes hin, das
Menschheitsideal zu erfüllen und auf den “Obelisken der Zeiten” den Schlussstein
zu setzen. In der Arbeiterversicherung hat Deutschland, diesem Ewigkeitsberuf
getreu, ein Werk geschaffen, das auch für ferne Zeiten ein hell leuchtendes
Wahrzeichen deutscher Kraft und deutscher idealer Gesinnung bleiben wird’. Volgens
Dr. Nolens is deze Duitsche redenaar ‘een kalm, eenvoudig mensch, die alle
kenmerken draagt van de zaak zeer objectief te bekijken en te beoordeelen’. Maar zei Dr. Nolens ook - ‘ik geef toe, dit [n.l. het geciteerde] werd gezegd bij het jubileum
van de Unfall- und Invalidenversicherung’.
Dat nu een kalm, eenvoudig, de zaak zeer objectief bekijkend mensch tot zulk een
lyriek komt, toont o.i. aan, in welk een sfeer van bewondering voor de Duitsche
arbeidersverzekering velen daar te lande leven, een bewondering, die van geen
nuchtere bedenkingen wil hooren, geen bezwaar aanneemt, er op uit is ook datgene,
wat als een schaduwzijde door sommigen wordt voorgesteld, zoo te belichten dat
het veeleer als een aanbeveling te meer straalt!
Voor een deel heeft men misschien bij dit alles ook te rekenen met de Duitsche
‘Gemüthsart’, met de eigenaardige ‘mentaliteit’ van het Duitsche volk, die er toe
leidt met geestdrift te spreken over iets, waarover b.v. een Nederlander rustig ‘pro
en contra’ redeneeren zou; met geestdrift vooral wanneer de onderhavige zaak aan
critiek buiten Duitschland wordt onderworpen. Het is ook ginds wel niet onopgemerkt
gebleven dat de Duitsche arbeidersverzekering, hoezeer door Duitschers aangeprezen
en zonder voorbehoud verheerlijkt, geen school heeft gemaakt in Europa en dat
vooral in de latere jaren menige gezaghebbende stem in den vreemde bezwaren
daartegen in het midden bracht. Is het dan wonder dat meer nog en nadrukkelijker
dan voorheen Duitschers zijn opgestaan om de voortreffelijkheid van het Duitsche
stelsel voor heel de wereld buiten allen twijfel te stellen? Geen wonder ook dat er
ginds groote werkgevers gevonden worden, die op vragen vanwege de Engelsche
Regeering antwoorden dat zij gaarne de verzekerings-lasten opbrengen en dat
menigeen hunner bovendien vrijwillig nog 4000 pond aan zijn arbeiders ten goede
doet komen?
Nog eens zij het dus gezegd: volgens den eerbiedwaardigen regel dat een iegelijk
geacht wordt te goeder trouw te zijn totdat zijn kwade trouw is gebleken, nemen wij
aan dat allen, die in de
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Duitsche dwangverzekering een overwegend voordeel zien ook voor de Duitsche
nijverheid, volkomen oprecht zijn en geheel vrij van elke bijgedachte aan zoo
droef-materieele dingen als de ‘Concurrenzfähigkeit’ van Duitsche
nijverheids-voortbrengselen op de wereldmarkt... Maar goede trouw is voor onderzoek
van een wetenschappelijk vraagstuk niet genoeg en vooringenomenheid - zij ze te
goeder trouw - is bij zoodanig onderzoek uitermate bedenkelijk. Welnu, wij kunnen
den indruk niet weren dat er vooringenomenheid - zij ze dan te goeder trouw - bestaat
bij zeer velen, die niet ophouden de loftrompet te steken over de onvermengde
weldaden, die de Duitsche arbeidersverzekering in allerlei richting aan allerlei kringen
der Duitsche samenleving bewijst.
Het is een feit, dat wij zelf hebben waargenomen sedert wij getrouwelijk het
congres te Rome (1908), daarna de conferenties te Scheveningen (1910), Dresden
(1911) en Zürich (1912), uitgaand van het Internationaal Permanent Comité van
Sociale Verzekeringen, hebben bijgewoond: de Duitschers, die steeds in grooten
getale op deze bijeenkomsten tegenwoordig zijn, worden niet moede te zeggen (en
meenen dat de anderen niet moede worden te hooren) dat de Duitsche
arbeidersverzekering is ‘musterhaft’ en dat alle andere landen in hun welbegrepen
eigenbelang dat voorbeeld moesten volgen. Men proeft de felheid dezer tot propaganda
zich geroepen voelenden uit de vinnigheid, waarmee zij te lijf gaan wie niet met hen
de Arbeiterversicherung van alle zijden bewonderenswaardig vindt, doch zich verstout
om, hoewel Duitscher zijnde, daartegen bezwaren in te brengen. Iets van die
vinnigheid klonk ook - uit Duitschland - door in onze Tweede-Kamer-beraadslaging
over het ontwerp-Invaliditeitswet. De zaak was deze: Mr. Patijn had1) tegenover de
autoriteit, waarop de heer Treub zich beriep (Kauffmann) zijnerzijds in het geding
gebracht het geschrift van Dr. Ferd. Friedensburg: ‘Die Praxis der deutschen
Arbeiterversicherung’. Het artikel, oorspronkelijk opgenomen in het Zeitschrift für
Politik (Band IV, Heft 2/3) doch later, aangevuld, als brochure herdrukt, was ons
reeds bekend2). O.i. kon Mr. Patijn over dien schrijver en zijn werk volkomen terecht
het volgende getuigen: ‘Deze schrijver heeft twintig jaar lang aan de rechtspraak in
zake

1) T.a.p. blz. 200 en 201.
2) Op dat artikel werd ten onzent reeds (wij meenen voor het eerst) de aandacht gevestigd in
het rapport, aan den Bond van Vrije Liberalen door eene commissie uitgebracht over ‘Het
Belgische stelsel van ouderdomsverzorging’; den Haag, Mouton en Co., 1911; blz. 146 v.v.
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de verzekeringswetten deelgenomen en toen hij a.D. was heeft hij de pen opgenomen,
zooals hij schrijft, door niets anders gedreven dan door den wensch, dat het Duitsche
volk toch zou mogen weten, wat de praktijk is van de Duitsche arbeidersverzekering.
Hij zegt in zijn werkje al die onpartijdigheid betracht te hebben die zijn twintigjarig
rechterlijk ambt hem geleerd had. Hij zegt buiten de beweging en niet in dienst van
eenige partij te staan. Hij wil alleen dat men kennis zal nemen van de werking van
het Duitsche verzekeringsstelsel’. - Door ons in Duitschland van onpartijdige zijde
ingenomen inlichtingen wekken niet den minsten twijfel aan de zuiverheid der
bedoelingen van den uit den dienst getreden rechterlijken ambtenaar, die toch zeker
wel vermoeden kon dat hij geen dank en geen glorie zou oogsten van het ongunstig
oordeel, hetwelk hij over de ‘Praxis’ vellen zou. Nu, dank en glorie heeft hij zich
ook niet verworven. Fr. Zahn, op wien wij straks nog terugkomen, heeft voor de
conferentie te Zürich (September '12) een referaat geschreven over de ‘Belastung
durch die deutsche Arbeiterversicherung’ en hij begrijpt dat hij daarbij - bij zijn
propagandistische aanprijzing - met een zoo stout optredend man als Dr. Friedensburg
moet afrekenen. Dus vlecht hij in zijn referaat een noot in, waarin hij Dr. F. verwijt
hem onjuist, althans onvolledig, te hebben aangehaald. Zulks ‘mit derselben
tendenziösen Einseitigheit, mit der er auch sonst die Praxis der Arbeiterversicherung
schildert’, - ‘mit derselben geistigen Farbenblindheit, mit der er das Normale nicht
mehr sieht infolge eingehender Beschäftigung mit dem Abnormalen.’ - ‘Kein Wunder’
(zoo vervolgt de noot, die Friedensburg's werk in den hoek moet duwen) ‘wenn die
Schrift auch wegen ihrer sonstigen Einseitigkeit und starken Uebertreibung
vereinzelter Vorkommnisse von allen Kennern und objectiven Kritikern der deutschen
Arbeiterversicherung abgelehnt ist.’ En tot staving van die laatste uitspraak verwijst
Zahn dan naar één schrijver, die in 3, één die in 2 tijdschriften en drie schrijvers, die
elk in 1 orgaan den staf over Friedensburg gebroken hebben. Haro sur le baudet!
Hij heeft kwaad gesproken van de Duitsche arbeidersverzekering, maar hij is
gevonnist... Men kan dit vonnis nu ook in de Handelingen onzer Tweede Kamer
lezen1), want Dr. Nolens heeft, om afbreuk te doen aan de autoriteit van den man,
waarop Mr. Patijn zich beriep, het wenschelijk geacht heel de noot van Zahn met de
verwijzingen naar de ‘Kenner’ en ‘objective Kritiker’ voor te lezen.....

1) Blz. 223.
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Het is dan wel belangwekkend eerst eens te hooren wat Zahn te zeggen heeft over
de ‘Belastung’ inzonderheid van de nijverheid, en daarna Friedensburg aan het woord
te laten.
Dr. Friedrich Zahn, Ministerialrat en Direktor des Bayerischen Statistischen
Landesamts, zegt in zijn artikel1) allereerst dat men de vraag der ‘Wirkung auf das
Budget des Arbeitgebers’ niet alleen moet beantwoorden uit de cijfers der voor
verzekering door de ondernemingen opgebrachte kosten. Die kosten beloopen
gemiddeld 3 à 4% van het loon, waarbij te bedenken is dat het loonbedrag in de
groote industrie een betrekkelijk gering, in de middelsoort en kleinere nijverheid een
betrekkelijk zeer belangrijk bestanddeel der algemeene voortbrengingskosten is.
Overigens blijkt uit zijn statistische opgaven dat de percentsgewijze verhouding
tusschen verzekeringskosten en arbeidsloon voor onderscheidene bedrijven zeer sterk
uiteenloopt, b.v. bedraagt 2,2% voor de katoenspinnerij, doch 8,2% voor
steenkolenmijnen - een verschil, dat wel verklaarbaar is als men bedenkt hoezeer in
beide bedrijven de machinale en de handen-arbeid van geheel ongelijke beteekenis
zijn. Voor steenkolenmijnen in Opper-Silezië maakten de verzekeringskosten zelfs
12% van het loonbedrag uit. Berekend over 304 vennootschappen op het gebied van
nijverheid en verkeer beliepen de wettelijke verzekeringskosten (met inbegrip van
pensioenverzekering der beambten enz.) niet minder dan 23,37% van het dividend.
Doch hieraan - meent Z. - moet men niet te veel waarde hechten, want iedereen weet
dat het dividend van vennootschappen niet steeds evenwijdig loopt ‘mit dem
effektiven Reingewinn’. Het is ondoenlijk nauwkeurig na te gaan inhoever de sociale
verzekering leidt tot verhooging der voortbrengingskosten en der prijzen van de
producten. Want de ‘Normierung des Preises ist ein interner Vorgang des
Produktionsbetriebs’ en hangt af van vele factoren, die ten deele elkaar over en weer
opheffen. Niet elke stijging der productiekosten bewerkt noodwendig eene
prijsverhooging en omgekeerd. [Met die twee laatste woorden zal wel, schoon 't niet
heel duidelijk gezegd is, bedoeld zijn dat niet elke verlaging van voortbrengingskosten
zich in een lageren prijs van het product uitspreekt; overigens kan en moet natuurlijk
aan Zahn

1) ‘Belastung durch die deutsche Arbeiterversicherung’, Sonderabdruck aus Band XII, Heft 6
van het ‘Zeitschrift für die gesamte Versicherungs-Wissenschaft’, Berlin 1912, gedrukt in
der Königl. Hofbuchdruckerei von E.S. Mittler und Sohn; blz. 15 v.v.
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zijn stelling worden toegegeven, doch moet daarnaast en daartegenover wel in 't oog
worden gehouden dat de algemeene tendenz van vermeerdering der productiekosten
wel degelijk prijsverhooging van het product is.] Zahn vervolgt: Stijging der
productiekosten is voor de ondernemers niet zelden aanleiding ver boven die stijging
den prijs te verhoogen en zoodoende zich een grootere winst te verzekeren, gelijk
men bij verschillende belastingwetten (bier, tabak) heeft waargenomen. [Wij gelooven
het graag, zoo zeggen wij, maar dit geschiedt dan toch alleen als de ondernemer
daartoe kans ziet, hetgeen vooral van de concurrentie-verhoudingen in het binnenen buitenland afhangt; geldt het een in Duitschland beschermd artikel en zijn de
Duitsche voortbrengers vereenigd in een ‘trust’, een ‘kartell’ of dergelijke organisatie,
dan kan zich de zaak toedragen gelijk Z. zegt dat zij niet zelden verloopt. De
verbruiker is dan het kind van de rekening!] Zahn zelf schijnt dit wel te gevoelen,
want hij laat op die meedeeling volgen dat het vraagstuk in quaestie voor Duitschland
des te moeilijker op te lossen is, omdat gelijktijdig met de arbeidersverzekering ook
verhoogde invoerrechten en verbruiksbelastingen invloed op de prijzen hebben
uitgeoefend en dus een zuivere scheiding dier factoren ondoenlijk is.
Doch in elk geval moet men bij het opmaken van de balans niet de voordeelen uit
het oog verliezen. In dit verband merkt hij allereerst op dat veelal de
verzekeringskosten strekken voor de verzekering van den ondernemer zelven en zijn
gezinsleden, vooral in de landbouwbedrijven (ongevallenverzekering). Bovendien
de werkgever is bevrijd van de ‘Haftpflicht’ [wij komen daarop nog terug] en van
zorg voor den ziek of oud geworden arbeider. In den dienst vergrijsde werklieden
behoeft men niet uit medelijden tegen het vroeger door hen verdiend loon in het werk
te houden: de verjonging van het personeel is vergemakkelijkt. De wet eischt
toekenning van minima; de eene ondernemer behoeft dus niet te vreezen dat zijn
inlandsche concurrent goedkooper dan hij zal voortbrengen, want allen zijn aan die
minima gebonden. Voorts heeft de sociale verzekering heel het peil van den
arbeiders-stand doen rijzen: en is meer ‘Arbeitsfreude’. Zonder dit gunstig gevolg
der verzekering zou de Duitsche nijverheid niet zoo spoedig en zoo krachtig zijn
vooruitgegnan. Deze in stoffelijk, verstandelijk, hygiënisch en sociaal opzicht hooger
staande arbeidersklasse zag door de verzekering ook haar koopkracht toenemen,
hetgeen aan den afzet van nijverheid en landbouw op de binnenlandsche markt ten
goede
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kwam; trof vroeger elke crisis breede lagen der bevolking, thans wordt zulk een
tijdperk veel rustiger en gemakkelijker doorleefd. Het opbrengen der
verzekeringskosten prikkelde voorts de werkgevers tot betere inrichting van het
bedrijf, tot gebruikmaking van technische verbeteringen, ten einde met minder
arbeiders evenveel en evengoed als, of met evenveel arbeiders beter en meer dan
voorheen te produceeren. [Men kan alle zaken van twee zijden bezien; de hier
aangevoerde overweging kan men ook aldus lezen: de feitelijke verhooging van het
arbeidsloon door verzekeringskosten moet den werkgever leiden tot het zoeken van
handenarbeid besparende machines. Leidt aldus de sociale verzekering wellicht tot
bevordering van werkloosheid ....?] Tevens deed men al het mogelijke in de richting
van ‘Unfallverhütung’ en van spoedig herstel der arbeids-ongeschiktheid. Tal van
werkgevers strekken hun zorg voor de werklieden dan ook ver buiten de wettelijke
grenzen uit, wetende dat hun dit vergoed wordt ‘durch Gewinnung eines intelligenten,
treuen Arbeiterstandes, der dadurch zugleich die Leistungsfähigkeit des Betriebes
gewährleistet’. Deze extrabemoeiingen bewijzen dat de wettelijke lasten wel dragelijk
waren, en dat moeten zij ook zijn, zullen niet de werkgevers verlamd worden in hun
zucht om de zaken uit te breiden. Welnu, de Duitsche wetgever heeft, ook bij de
verruiming der verzekering, altijd met die overweging rekening gehouden. Dit blijkt
uit de ontwikkeling der Duitsche nijverheid, die met andere landen op de wereldmarkt
steeds beter weet te concurreeren.....
En na dit alles komt de schrijver dan tot eene peroratie, waarin hij zegt dat het er
voor Duitschland weinig toe doet of ook de buitenlandsche nijverheid met dergelijke
sociale kosten wordt bezwaard. Eigenlijk moest hij, door-redeneerend, nog één stap
verder gaan en - gelijk wij zien zullen in volkomen strijd met b.v. von Posadowsky
- tot de slotsom komen: wij in Duitschland moeten hopen dat andere landen niet ook
sociale verzekering gaan invoeren, want juist die sociale verzekering is het geheim
van ons succes! Wij willen onzen lezers die peroratie in den woordelijken tekst niet
onthouden; zij luidt aldus:
‘Angesichts dieser Erfahrung verschlägt es von Deutschem Standpunkt aus wenig,
wenn die auswärtige Konkurrenz teilweise frei von den Arbeiterversicherungsspesen
produziert. Entweder leistet unsere durch die Gesetzgebung gegen Herabdrückung
ihres Lebenszuschnitts gesicherte Arbeiterschaft mehr als Arbeiter in einem Lande,
wo das freie Spiel der Kräfte waltet und nur einige Elitearbeiter ihre Lebenshaltung
erhöhen können, während die
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groszen Massen von Stufe zu Stufe herabgedrückt werden und um das gleiche Masz
ihrer Leistungsfähigkeit sinken. Oder es sind in Ländern mit gleichfalls fehlender
Arbeiterversicherungsgesetzgebung, soweit sie tatsächlich mit der Deutschen Industrie
konkurrieren können, die Löhne höher, so dasz der Arbeiter auch ohne
gesetzgeberisches Eingreifen einen höheren standard of life als in Deutschland und
damit erhöhte Leistungsfähigkeit erreichen kann. Im übrigen ist die immer weitere
Ausbreitung der Sozialversicherung im Auslande der beste Beleg dafür, dasz durch
die Arbeiterversicherung die konkurrenzfähigkeit der heimischen Unternehmerschaft
keinerlei Schaden leidet’1).
Overzien wij Zahn's betoog, dan merken wij op dat hij tegenover de tastbare
‘Belastung’ stelt ontastbare, althans niet rechtstreeks aanwijsbare voordeelen. Dit
erkende op de jongste bijeenkomst van het Internationaal Permanent Comité voor
Sociale Verzekeringen te Zürich (September 1912) ook Dr. Richard Freund, voorzitter
van de Landesversicherungs-Anstalt Berlin en lid van het Gesamt-Ausschuss van
het Reichs-Versicherungsamt, die bij afwezigheid van Zahn diens referaat toelichtte.
Een verslag van die toelichtende rede heeft ons nog niet bereikt, doch uit bij het
aanhooren daarvan gemaakte aanteekeningen vermelden wij Freund's opmerking
(laat ons zeggen: erkenning) dat tegenover de in cijfers uit te drukken passiva (de
reëele kosten) als activa de niet in cijfers te schatten ‘ethische Momente’ staan.
Freund begon trouwens dit deel zijner bespreking met te zeggen dat in de laatste
jaren uit de kringen van Duitsche werkgevers klachten over de zware lasten worden
vernomen.....
Doch het schijnt ons voor de zaak, die het hier geldt, de vraag niet of voordeelen,
uit de sociale verzekering voortvloeiend, kunnen worden aangewezen. Dat is zeer
zeker het geval en wij meenen niet dat iemand dit zal betwisten. Toen men meer dan

1) Aldus luidt het slot van zijn § over de ‘Wirkung auf das Budget des Arbeitgebers’. Maar in
zijn ‘Schluz’ - aan het eind der § over de ‘Wirkung auf das Budget der Gesamtheit’ neemt
de schr. een hoogere vlucht en zegt (met cursiveeringen, die wij getrouwelijk overnemen):
‘Die Arbeiterversicherung und die mit ihr inaugurierte moderne Sozialpolitik und
Sozialhygiene ist keine blosze Belastung der Produktion. Sie ist auszerdem..... Meliorierung
der Produktion selber, sie ist technische Voraussetzung der wirtschaftlichen
Productivitätssteigerung (in noch weit gröszerem Masze als Verbesserung und Vermehrung
von Maschinen), sie ist biotechnische Sicherung der Gemeinschaft, sie ist integrierender
Bestandteil der gesamten Nationalwirtschaft’.
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25 jaar geleden aan de machinefabriek van Gebrs. Stork en Co. te Hengelo overging
tot oprichting van een pensioenfonds en ook later, toen men daar telkens weer op
dien weg voortging, heeft de directie onomwonden aan de arbeiders verklaard dat
niet alleen menschlievende overwegingen haar daartoe dreven doch dat zij ook zelfs voornamelijk - in het belang der onderneming zoodanige maatregelen wilde
nemen. Maar daarmee is niet gezegd dat het voor heel de nijverheid van een land
voordeelig is, wanneer een wet aan alle ondernemingen kostbare, sociale
verplichtingen oplegt. Het zal wel waar zijn dat groote, kapitaalkrachtige, wellicht
sterk beschermde Duitsche ondernemingen willig de verzekerings-kosten opbrengen,
en dat zij voor die gewilligheid allerlei goede motieven hebben. Het zal ook wel waar
zijn dat deze verzekering in meer dan één opzicht voordeelen meebrengt. Maar
daarmee is nog niet gezegd - veelmin bewezen - dat deze voordeelen opwegen tegen
het simpele feit dat de Duitsche voortbrenging jaarlijks met millioenen en millioenen
marken wordt belast, terwijl haar concurrenten uit dien hoofde niets of veel minder
betalen.
Men wijst dan - en dat is de kern ook van Zahn's betoog - op de ontwikkeling der
Duitsche nijverheid; men zegt dat deze voor een groot deel is toe te schrijven aan de
grooter geworden ‘Leistungsfähigkeit’ van den Duitschen arbeider en deze eigenschap
is dan weer een rechtstreeksch gevolg der sociale verzekering. Voordat men deze
redeneering aanvaardt, zou men echter vooraf nog eenige punten moeten onderzoeken;
b.v. of de Duitsche arbeider inderdaad zooveel ‘leistungsfähiger’ was en is dan zijn
Engelsche vakgenoot; of er inderdaad een zoo nauw verband bestaat tusschen de
verrichtingen van den Germaanschen werkman en de sociale verzekering; ook: of
waarlijk die ‘Leistungsfähigkeit’ van den arbeider in het Duitsche Rijk een belangrijke
factor in de ontwikkeling der Duitsche nijverheid geweest is. Men vergete niet, dat
die ontwikkeling der nijverheid in Duitschland iets is, hetwelk elke school naar zich
toe rekent: wij, wij zijn het, die met ons stelsel Duitschland hebben groot gemaakt.
Spreekt men over bescherming, dan wijst men op de groote ontwikkeling der Duitsche
nijverheid als proef op de som: aan protectie is die schitterende uitkomst te danken.
Voortreffelijk onderwijs, vooral ook vak- en ambachtsonderwijs, wordt mede - en
zeker niet ten onrechte - genoemd als een der grootste factoren van Duitschlands
handelsen nijverheidsontwikkeling. Komt gij in de kringen der sociaalpolitici, zij
bewijzen u de voortreffelijkheid van kostbare dwang-
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verzekering alweer door een beroep op die groote ontwikkeling: onze arbeider, door
verzekering gestaald, heeft dat bereikt. En er zullen nog wel andere kringen in
Duitschland zijn, die elk voor zich in wat zij voorstaan de oorzaak zien van
Duitschlands grootheid. Men wordt op deze wijze wat verlegen met de keus. Maar
wij voor ons zouden toch huiverig zijn voor toepassing van een beschermend
handels-stelsel en voor invoering van dure sociale wetgeving als middelen om
Nederland op te stuwen in de rij der volkeren....
De veelgesmade Dr. Friedensburg1) bespreekt in zijn vlugschrift ook de vraag der
‘Belastung’. Jammer genoeg, zoo zegt hij, zijn het juist de middelsoort en kleinere
werkgevers, bij wie de bijdragen voor de verschillende vormen van verzekering een
steeds zwaarder gevoeld percentage der bedrijfskosten uitmaken. Zij kunnen ook
niet als de grootere ondernemers zich door hun invloed op de prijsvorming, welke
zich buiten hen om voltrekt, schadeloos stellen2). Intusschen waren tot nog toe uit
deze kringen niet al te veel klachten vernomen, misschien omdat de meer persoonlijke
strubbelingen tusschen werkgever en werknemer, welke in de nijverheid de signatuur
van onzen tijd vormen, nog meer ergernis en verbittering wekken dan deze uitgaven...
Daarbij komt de vrees voor de sociaal-democratie: in denzelfden gedachtengang, die
ook den wetgever niet vreemd was, meent men de van haar dreigende gevaren door
de verzekerings-bijdragen te bezweren, om zoo te zeggen den arbeiders de revolutie
te kunnen afkoopen. Reeds een keizerlijk ‘Erlasz’ van 4 Februari 1890 had de
noodzakelijkheid betoogd dat de Duitsche nijverheid op de wereldmarkt
‘konkurrenzfähig’ zou blijven door de onbetwistbare opmerking: ‘Der Rückgang der
heimischen Betriebe durch Verlust ihres Absatzes

1) Die Praxis der deutschen Arbeiterversicherung, von Dr. Ferdinand Friedenburg,
Senatsvorsitzendem im Reichsversicherungsamt a.D.; Berlin, Carl Heymanns Verlag; 1911;
blz. 4 v.v.
2) Wij wijzen in 't bijzonder op dit door Dr. F. aangeroerd punt: voor de grootere ondernemers
zijn de sociale lasten minder drukkend, omdat zij invloed op de prijsvorming hebben, dus
die lasten gemakkelijk op hun afnemers kunnen overwentelen. Men herinnert zich dat ook
de Heer Kauffmann, door Mr. Treub aangehaald, den zwaren druk voor middelsoort en
kleinere bedrijven erkende. En de Heer Rutgers ontleende al zijn voorbeelden van
blijmoediglijk de sociale lasten dragende werkgevers aan de kringen der groote
ondernemingen. Dit alles geeft wel te denken en bevestigt de juistheid van Friedensburg's
opmerking.
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im Auslande würde nicht nur die Unternehmer, sondern auch ihre Arbeiter brotlos
machen’. Den arbeiders schijnt door de opstokerij van sociaaldemocratische zijde
het inzicht te ontbreken dat men niet wijs doet de kip met de gouden eieren te slachten,
maar in den laatsten tijd verneemt men meer en meer de stemmen van groote en in
elk opzicht respectabele vereenigingen, welke op gezaghebbende wijze de klachten
van nijveren, zoo groote als kleine, doen klinken. Terwijl zij tegenstand tegen de
arbeidersverzekering op zichzelf aanstonds en nadrukkelijk ter zijde stellen, wijzen
zij er op hoezeer de Duitsche nijverheid door de werkelijk reeds buitensporige kosten
der verzekering - zij beloopen bijna juist 2 millioen mark per dag - in haar
concurrentiestrijd met het buitenland tot op het uiterste wordt geschaad en belemmerd;
zij wijten daaraan in de allereerste plaats de in alle lagen der bevolking zoo zwaar
mogelijk gevoelde sterke stijging van alle prijzen en zij wijzen eindelijk op de
buitengewone moeilijkheid, zoo niet onmogelijkheid om die verzekeringskosten te
verminderen, wat toch noodwendig zou zijn, wanneer eenmaal een economische
‘Notstand’, een handelscalamiteit, een ongelukkige oorlog over dit land zou komen.
Uit den overvloed der tot onze beschikking liggende uitlatingen stellen wij, zoo
vervolgt F., ter zijde die der Berufsgenossenschaften zelve, omdat deze zich natuurlijk
het heden ten dage zoo geliefd verwijt van gemis aan onpartijdigheid moeten laten
welgevallen; wij willen slechts de jongste jaarverslagen van eenige nijverheids- en
handelskamers aanhalen. Lübeck klaagt dat men in den Rijksdag de arbeiders
volkomen eenzijdig ten nadeele der werkgevers ondersteunt; men moest toch eindelijk
eens nalaten uit overwegingen van partijpolitiek een wedren om de gunst der
arbeidersbevolking te houden. Elberfeld schrijft: ‘De duurzame stijging der
voortbrengingskosten door hoogere loonen, salarissen en overige onkosten, door
toenemenden belastingdruk, eindelijk niet het minst door de geldelijke en de
bedrijfsvrijheid beperkende lasten der sociale politiek levert een ernstig gevaar op
voor de “Ausfuhrfähigkeit” van vele nijverheidstakken, in 't bijzonder voor de
textielnijverheid, welker buitenlandsche concurrenten lager loonen en geene of
geringere sociale kosten hebben. Wij moeten daarom met allen ernst en nadruk onze
waarschuwing herhalen dat men de sociaalpolitieke lasten niet te strak spanne’. Eindelijk Essen: ‘Letten wij zonder van de eigenlijk gezegde belasting te spreken
alleen op de “Belastung” onzer bedrijfswerkzaamheid uitsluitend
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met sociale kosten, dan zien wij dat thans reeds de “Belastung” uitsluitend voor
sociaalpolitieke verzekeringsbijdragen jaarlijks ongeveer 800 millioen mark beloopt.
Dat zulke geweldige kosten, vooral na een crisis en in tijdperken van ongunstige
economische verhoudingen, een zware belemmering voor den wederopbloei van ons
“Wirtschaftsleben” moeten vormen, ligt voor de hand. Onbetwistbaar is zeker ook
dat deze belemmering in de toekomst met de stellig te voorziene vermeerdering der
lasten steeds sterker zich zal doen gevoelen. De meerdere kosten toch, welke de
nieuwe Reichsversicherungsordnung zal opleveren, zullen volgens eene raming 127,
volgens een andere meer dan 300 millioen mark per jaar bedragen: ook de
pensioenverzekering van “Privatbeamten” zal een nieuwe belasting van eenige
honderden millioenen marken per jaar met zich brengen. Wij zullen dus spoedig te
rekenen hebben met eene “Belastung” onzer bedrijfswerkzaamheid alleen voor de
sociale verzekering tot een beloop van ongeveer 1¼ milliard per jaar. Het is verre
van ons, hier tegen onze sociale verzekeringswetgeving en haar uitbreiding ons te
willen uitspreken. Maar met het oog op het schrikbarend snel stijgen van al deze
praestaties moet nadrukkelijk worden gewaarschuwd voor het feit dat zoodanige
lasten, eenmaal ons opgelegd, zonder dat er mee rekening is gehouden of het met
ons concurreerend buitenland ons op dien weg al of niet volgt, blijvend moeten
worden gedragen; gedragen moeten worden in tijden van economischen achteruitgang
als in dagen van industrieelen voorspoed. Mochten er tijden komen waarin onze
bedrijfswerkzaamheid of ook maar belangrijke deelen daarvan niet meer in staat
zouden zijn de door de wet opgelegde sociale verplichtingen na te komen, dan zou
- indien althans een ineenstorting van onoverzienbare beteekenis ook in sociaal
opzicht moet worden vermeden - niets anders overblijven dan dat de staat als zoodanig
deze lasten overneemt’.
Na deze merkwaardige aanhalingen uit jaarverslagen van Kamers van Koophandel
vervolgt Friedensburg aldus: Het Reichsversicherungsamt erkent principieel in zijn
jaarverslag de juistheid dezer bedenkingen, doch voert daartegen aan dat,
niettegenstaande de sterke ‘Belastung’, de Duitsche nijverheid deel gehad heeft in
de ontwikkeling van het economisch leven; ook: dat de ‘berufsgenossenschaftliche’
organisatie voor de werkgevers verschillende ideëele voordeelen heeft opgeleverd;
eindelijk: dat de werkgevers door de ongevallenverzekering zijn vrijgesteld geworden
van de ‘Haftpflicht’- en schavergoedings-processen. Maar, zooals het
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Reichsversicherungsamt zelf moet toegeven, verliest althans dit laatste voordeel
aanmerkelijk aan gewicht door de overweging dat ook naast de verzekering de
‘Haftpflicht’ van den enkelen werkgever in zeer wezenlijken omvang blijft bestaan,
ingevolge eenige beslissingen van den burgerlijken rechter zelfs in grooter omvang
dan de wetgever waarschijnlijk voorzien en bedoeld heeft. In elk geval is het een
treurig doch onloochenbaar feit dat men - afgezien natuurlijk van de officieele
verheerlijkingen, die niet meetellen - nergens meer iets merkt van de geestdrift,
waarmee eertijds de nieuwe instelling werd begroet. Wie het maar even kan, zoekt
zich aan de lasten der verzekering te onttrekken, wat natuurlijk en geheel terecht
tegenmaatregelen van de verzekerings-corporaties uitlokt, want deze moeten hebben
wat hun toekomt... De cijfers spreken: in het jaar 1908, het laatste waarover een
statistiek is verschenen, hebben de Versicherungsanstalten 268.177 en de
Berufsgenossenschaften 412.608 Mark aan ‘strafgelden’ geheven....
Leest men deze bladzijden in het vlugschrift van Friedensburg, dan krijgt men,
meenen wij, geen indruk van die tendentieuse eenzijdigheid, van die geestelijke
kleurenblindheid, welke de kenners en ‘objectieve’ beoordeelaars der Duitsche
arbeidersverzekering hem ten laste leggen. Friedensburg, zoo wil het ons schijnen,
haalt genoegzaam gemakkelijk te controleeren feiten aan tot staving van zijn betoog.
Zijn de aanhalingen uit de verslagen der Kamers te Lübeck, Elberfeld enz. onjuist?
Is het onwaar dat velen in Duitschland over de ‘Belastung’ klagen? Is het niet veeleer
waarschijnlijk, waar toch inderdaad de verzekeringsuitgaven ginds reusachtige
bedragen vertegenwoordigen, bedragen, die dan toch maar de voortbrengingskosten
verhoogen?
De vraag, welke de toestand wordt eener nijverheid, die haar productie met
dergelijke lasten ziet bezwaard, is van zeer samengestelden aard. Een factor daarbij
is ook de vraag, in hoever de aan Duitsche nijverheid verleende bescherming de
zwaarte der lasten minder voelbaar kan maken. Daarop en op zooveel anders dat
hiermee samenhangt, gaan wij thans niet in. Het was er ons slechts om te doen
tegenover de tegenspraak in de Tweede Kamer, tegenover de voorstelling van de
blijmoediglijk hooge kosten opbrengende groote werkgevers, te doen zien wat men
in het algemeen daarvan te denken heeft. Wij wilden in het licht stellen dat men niet
van de zaak af is - gelijk sprekers in de Tweede Kamer schenen te meenen - door
geestdriftige aanhalingen
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te ontleenen aan een door den president van het Reichsversicherungsamt gehouden
rede of door mee te deelen dat leiders van groote ondernemingen in Duitschland op
vragen, uit Engeland tot hen gericht, verklaard hebben dat zij gaarne deze kosten
droegen. Er is daaromtrent nog iets meer en iets anders te zeggen. De Regeering
heeft zelve op het gevaar der ‘Belastung’ in verband met buitenlandsche mededinging
gewezen en wie niet alleen luistert naar de stemmen der heel of half officieele
aanprijzers van het in hun oog ‘musterhaft’ Duitsch verzekerings-stelsel, verneemt
nog andere klanken, klachten en bezwaren....
De Regeering zelve heeft op het gevaar der ‘Belastung’ - dat door velen als zoo
licht wordt voorgesteld - met den meesten nadruk en ernst gewezen. Het is reeds
bijna acht jaar geleden, dat wij in Onze Eeuw1) eene studie schreven over ‘Sociale
wetgeving en industrieele weerkracht’; de lange tijd sinds dien verloopen, moge tot
verontschuldiging strekken voor het feit, dat wij hier een enkel punt uit de vroegere
beschouwing in herinnering willen brengen. Wij wezen dan in den aanhef op twee
merkwaardige verschijnselen: 1o. ‘dat in de tentoonstellings-literatuur, in de voor
uitheemsch gebruik bestemde propaganda-geschriften elk denkbeeld van een
ongewenschte, schadelijke “Belastung” van de Duitsche industrie door de verzekering,
als volkomen ongegrond wordt verworpen, ja, dat daarin zelfs het tegendeel wordt
geleeraard: een “Stärkung” heeft de nijverheid van Duitschland als gevolg van den
Arbeiterschutz en van de Arbeiterfürsorge gewonnen’; - 2o. ‘beluistert men stemmen
in Duitschland, neemt men kennis van wat als niet voor verbreiding naar buiten
bestemd daar gezegd wordt, dan zal men zien dat - ook “an allerhöchster Stelle” de overtuiging vaststaat: Duitschland heeft de weerkracht zijner industrie geschaad
door de verzekering, daarom moet Duitschland wenschen dat ook andere landen zijn
voorbeeld volgen’.
Den onvoorwaardelijk-hooggestemden jubel in de Duitsche
export-verzekeringsliteratuur toonden wij aan uit het ter Parijsche
wereldtentoonstelling verkrijgbaar gesteld ‘Denkschrift’. Het klare inzicht in de.....
keerzijde der medaille lieten wij zien door verschillende aanhalingen, waarvan wij
- overigens naar het artikel van Jan. '05 verwijzend - twee hier nogmaals willen
afdrukken. Ziehier wat op 22 Januari 1901 de Minister van Binnenlandsche Zaken
in den Rijksdag zeide:
‘Wir haben in Deutschland selbstverständlich das allergrösste

1) Januari 1905.
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Interesse dasz die Staaten, mit denen wir in wirtschaftlichem Wettkampf liegen,
dieselben Aufwendungen für sozialpolitische Zwecke machen wie Deutschland, denn
davonn hängt auf die Länge ab, ob wir überhaupt in Deutschland uns eines weiteren
sozialpolitischen Fortschritts erfreuen können oder nicht. Bleiben, meine Herren,
andere Staaten im Zustande des Stillstands oder schaffen Gesetze die manchmal sehr
weittragend aussehen, aber vor der scharfen Kritik des Sachverständigen absolut
keinen Vergleich aushalten können mit der deutschen sozialen Gesetzgebung; bleiben
andere Staaten in diesem Zustande des Stillstands oder - ich will mich höflich
ausdrücken - nur eines scheinbaren Fortschrittes, während es der deutschen
Gemüthsart entspricht, sachlich fort zu schreiten, innerlich wirksam in allen diesen
Beziehungen zu arbeiten, dann könnte der Erfolg einer solchen Disparität schlieszlich
der sein, dasz auch die deutsche sozialpolitische Gesetzgebung zu einem gewiszen
Stillstand verurtheilt würde. Warum, meine Herren? Weil dann unter Umständen das
deutsche Produkt so auszerordentlich mit sozialpolitische Lasten, mit Bruttokosten
für die sozialpolitischen Aufwendungen belastet wäre, dasz dies Produkt auf dem
Weltmarkte nicht mehr konkurrenzfähig wäre mit den Produkten anderer Staaten,
und dasz dadurch selbstverständlich unsere ganze Ausfuhrindustrie unter Umständen
auf Schwerste gefährdet werden müszte’.
Hier werd dus duidelijk gewezen op het overgroot belang voor Duitschland, dat
andere concurreerende staten.... niet: ook sociale wetten invoerden, maar: wegens
arbeidersverzekering hunne industrieën met even hooge kosten belastten, opdat niet
het met ‘sociale’ brutokosten bezwaard Duitsch product van de wereldmarkt werd
verdrongen.
Zoo mogelijk nog duidelijker (en dit is het tweede citaat, dat wij in de herinnering
onzer lezers terugroepen) liet graaf von Posadowsky een jaar later in den Rijksdag
zich uit, daarbij er op wijzend dat hij reeds meermalen in gelijken geest had gesproken:
‘Ich glaube, und ich habe das wiederholt hier betont, dasz es unserem nationalen
Egoismus entspricht, dahin zu wirken, dasz andere Staaten g l e i c h a r t i g e und
g l e i c h w e r t i g e Einrichtungen auf dem Gebiete des Arbeiterschutzes und der
Arbeiterlürsorge treffen wie in Deutschland; denn diese gleichartige Fürsorge ist
auch eine Frage der internationalen Handels- und Produktionskonkurrenz. Wenn wir
dahin wirken, dasz andere Staaten gleiche Lasten für den Arbeiterschutz und die
Arbeiterfürsorge wie Deutschland tragen, so kann darin unter Umständen sogar ein
Moment
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liegen, dasz wir unsere Zollsätze ermäszigen können, denn die Frage der Belastung
der Industrie mit den Ausgaben für die Arbeitersfürsorge ist eine Frage der
Bruttokosten, und diese sind entscheidend auf dem internationalen Arbeitsmarkte’.
In deze, volkomen rationeele, overwegingen der Duitsche Regeering blijft voor
ons de sleutel gelegen van het raadsel: dat ginds de nijverheid zoo zwaar ter zake
van verzekerings-uitgaven wordt belast en niettemin telkens en telkens weer - aan
vreemdelingen! - gezegd wordt dat die nijverheid gaarne deze lasten opbrengt, en
dat zij de dwangverzekering, welke haar deze kosten oplegt, zelfs als een der factoren
voor hare ontwikkeling beschouwt.
Naar het oordeel der Duitsche Regeering moet zij ter wille der
‘Wettbewerbsfähigkeit’ der Duitsche nijverheid niet alleen hopen, maar ook ‘dahin
wirken’ dat andere landen dit voorbeeld volgen; wordt elders de productie met gelijke
lasten bezwaard, dan zijn zij voor Duitschland lichter te dragen. Nu dan, wat zal men,
met die hoop in het hart, antwoorden aan vreemdelingen, die zeggen: wij denken er
over op uw voetspoor dwangverzekeringswetgeving in te voeren, maar, vreezende
dat wellicht de deswege van onze nijverheid te vergen kosten haar in slechter conditie
(tegenover u als concurrenten) zouden brengen, willen wij van u gaarne vernemen
of ten uwent altemet van zoodanige werking der wetgeving iets is gebleken? Welk
ander antwoord dan zulk een, waarin de ander de sterkst denkbare aanmoediging tot
verwezenlijking van zijn zoo gelukkig voornemen zal vinden? Een antwoord dus,
allicht in dezen geest: zeer stellig moet gij doen wat wij reeds hebben gedaan, want,
wel kost zoodanige wet de nijverheid zeer veel geld, maar dit is allerminst een
bezwaar; tegenover die kosten staan zoovele en zoo belangrijke voordeelen, dat wij
voor ons in die wetgeving een der factoren zien van de reusachtige ontwikkeling
onzer nijverheid....
Op de ‘Hygiene-Ausstellung’ te Dresden (1911) was een buitengewoon
belangwekkende inzending, welke den omvang en de uitkomsten der Duitsche
arbeidersverzekering in beeld bracht. Daaronder viel bijzonder in het oog de
voorstelling van een grooten Duitschen eik, welke door haar wortels de sappen trekt
uit de bijdragen der werkgevers en der arbeiders, ook uit den toeslag van het Rijk en
uit renten; de drie groote takken - ziekte-, ongevallen- en invaliditeitsverzekering voeren die sappen toe aan de verzekerden. Uit deze plastische voorstelling bleek dat
van 1885-
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1909 de bijdragen der ‘Arbeitgeber’ beloopen hebben 4817,5 millioen Mark.
Is het aannemelijk dat de voortbrengingskosten van Duitschland in die jaren met
bijna 5 milliard Mark uithoofde der verzekering zijn verzwaard, zonder dat dit eenigen
invloed op de weerkracht der industrie tegenover buitenlandsche mededinging heeft
uitgeoefend? Zouden de ‘ethische Momente’ daartegen hebben opgewogen? Het zijn
en blijven vooral de merkwaardige uitspraken der Duitsche Regeering zelve, die ons
telkens weer aan een voor handel en nijverheid wel sterk voelbare ‘Belastung’ door
de sociale verzekering doen gelooven, niettegenstaande de zoo luide verkondigde
verklaringen dat deze ‘Belastung’ veeleer eene ‘Stärkung’ teweeg brengt.
H.S.
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Binnenlandsch overzicht.
Sociale zorg. - De Invaliditeitswet. - Treub, van Karnebeek. - De taak van
links.
Het is nu al een heelen tijd geleden dat het rapport van de ‘Commissioners for
inquiring into the administration and practical operation of the Poor Laws’ in opdracht
van Willem IV aan de ‘both Houses of Parliament’ werd aangeboden. Maar het stuk
blijft altijd nieuw, en wordt dan ook telkens weer herdrukt1). Het bevat de meest
ernstige en meest nadrukkelijke les die ooit voor alle geslachten van staatslieden
geschreven is. Het Engelsche armenzorg-stelsel van het eerste gedeelte der
negentiende eeuw wilde waarlijk milddadig en dus waarlijk vrijgevig zijn: het werd
daardoor de oorzaak van een moreele epidemie. Niets kan noodiger en menschelijker
schijnen, dan wat het voorschreef: het inkomen van de inwoners van iedere ‘parish’
zou uit de armenkas worden aangevuld tot een minimum, grooter of kleiner naar den
omvang van het gezin; de kosten zouden worden gedragen door een omslag over de
eigenaars van gronden in de parochie. Men moet nu in het rapport van 1834 de ‘effects
of system’ bestudeeren, den invloed van het stelsel op de grondeigenaars, dien op
de bedeelden en dien op de werkgevers2). Daar de arbeider zijn loon immer aangevuld
krijgt tot het vastgestelde minimum, laat het hem onverschillig of het veel of weinig
daarbeneden is. Dat ontneemt hem allen drang om aan den werkgever weerstand te
bieden, die zoo de gelegenheid krijgt de loonen penny voor penny naar de laagte te
drijven. Het begint, onder de ‘unskilled’ arbeiders, uitzondering te worden dat loonen
boven het minimum worden uitbetaald. Alle energie, alle streven naar beter
levensstandaard

1) Ik bezit een ‘copy’ van 1905.
2) Bldz. 63 vlg.
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verschrompelt. De arbeider is niet meer dan een werkend, slapend en etend dier. De
gezinnen, vrouwen, kinderen verliederlijken; zindelijkheid, orde, netheid,
levensvreugd zijn verdwenen. En het proces van moreele en materieële inzinking
gaat al sneller en sneller. De grondeigenaars laten hun land verwilderen omdat zij
de stijgende lasten van de armenzorg niet meer dragen kunnen. De werkgevers worden
al harder en minder geneigd nog eenig belang te stellen in het welzijn van hunne
arbeiders.
Men heeft, jaren daarna, dikwijls en terecht ‘wee’ geroepen over de hardheid van
het latere stelsel van armenzorg in Engeland, over de schrielheid en koudheid ervan,
over wees- en werkhuizen. Dat alles was slechts een terugslag op het voorafgaand
stelsel, dat in zijn goed bedoelde mildheid een moreele kanker voor Engeland's
onvermogende bevolking was geworden.
Dat is het groote gevaar van sentimenteel staatsbeleid. Men stelt het dikwijls voor
alsof liberaal verzet tegen te gemakkelijke en te ruime uitkeering bij werkeloosheid,
bij ziekte en invaliditeit, vooral een verzet is tegen te groote uitgaven daarvoor. Zeker
weegt ook dàt bezwaar mede - maar niet het zwaarst. Méér dan iets anders drukt de
vrees voor moreele verwording van den arbeider. Zijn alledagstaak is vermoeiend
en eentonig; het iederen ochtend weer aanpakken van hetzelfde werk eischt een altijd
weer opnieuw aanzetten van den wil - of een ononderbroken blijven gaan in de stage
sleur. Het is hem den slechtst denkbaren dienst bewijzen door hem niet te dwingen
de taak van allen dag weer op te vatten zoodra hij ertoe in staat is.
Die waarheid is niet nieuw, en zij wordt grif erkend overal waar sentimentaliteit
en demagogische bedoelingen niet verhinderen haar te zien. Toch is zij pas in den
lateren tijd zóó doorgedrongen, dat zij het vroeger samenhangende gebied van de
verzorging der behoeftigen in geheel afgescheiden deelen heeft doen splitsen: de
gewone armenzorg, de ziekte- en invaliditeitssteun en de ouderdomszorg. De gewone
armenzorg is een economisch-psychologische wetenschap geworden; haar hoofdpogen
is geworden den geholpene door den steun te brengen tot gaan op eigen beenen. Na
de Duitsche ervaring is men gaan inzien dat geldelijke hulp bij ziekte- en invaliditeit
tot een ramp wordt, indien in de wijze van verleening zelve niet een blijvend beroep
ligt op alle goede eigenschappen van den ondersteunde: de overtuiging dat hij het
met moeite opgebracht geld van zijn makkers, zijn mede-arbeiders verteert; de vrees
voor hun oordeel, de schaamte als hij in hunne oogen een klaplooper lijkt.
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Daarnaast: al de onmeedogendheid voor elkaar, al de kennis van elkanders zwakke
eigenschappen van menschen uit een kleinen kring. Uit dat alles losgemaakt staat,
gehéél afzonderlijk, de ouderdomszorg. Hierbij niets van de vrees voor een
demoraliseerende uitwerking van de ondersteuning. Met iederen dag dien de
ondersteunde ouder wordt, krimpt de kans dat hij ook maar eenigermate voor zich
zelf zou kunnen zorgen. Iedere nieuwe dag doet hem meer naar rust verlangen en
minder in staat zijn iets anders te doen dan rusten. Dáár, bij de ouderdomszorg, ligt
het probleem aan den anderen kant: niet aan de zijde der uitkeeringen maar aan die
van het bijeenbrengen der gelden.
Een zéér bijzonder probleem. Natuurlijk heeft, in beginsel, ieder óók de kosten
van zijn eigen ouden dag te dragen. De praktijk maakt echter de verwerkelijking van
dat beginsel niet zoo héél gemakkelijk. De kans op werkeloosheid in vele vakken,
de kans op ziekte en invaliditeit is een altijd tegenwoordige, ieder oogenblik dreigende.
Wij zien haar rondom ons, voelen de atmosfeer er vol van. Ook bij een bekrompen
inkomen getroosten wij ons offers om de financiëele gevolgen ervan te voorkomen
of te verzachten. Maar de oude dag? Hij is ver weg als wij misschien in de gelegenheid
zouden zijn ons geldelijk ertegen te wapenen, en wanneer hij nadert zijn wij daartoe
niet meer in staat. Menigeen heeft buitendien wat hij voor later had opzij gelegd
opgeslokt gezien door dichterbij zijnde zorgen. Bovenal: voor zoo velen beteekent
sparen voor den ouden dag het ontzeggen van het allernoodigste op dit oogenblik.
Er is op veel hiervan reeds gewezen in het rapport, indertijd uitgebracht aan den
Bond van Vrije Liberalen1). Nog een andere oorzaak doet het vraagstuk der
ouderdomsverzorging den laatsten tijd in het bijzonder naar voren komen, de
toenemende levensduur namelijk en het groeiend aantal menschen dat een hoogeren
leeftijd bereikt. Van iedere 10 000 mannen in Nederland waren in 1849 426 65 jaar
en ouder, in 1879 499 en in 1909 575; van iedere 10.000 vrouwen in 1849 521, in
1879 590 en in 1909 6482). Dat is een hoogst belangrijke stijging, vermoedelijk vooral
onder de minder gegoeden, wier hygiënische verzorging in verhouding het meest
vooruitging.
Men zou hebben kunnen denken dat, nu onze Tweede Kamer

1) Het Belgische stelsel van Ouderdomsverzorging. Bldz. 7 vlg.
2) Mr. H.W. Methorst, Résumé retrospectif de l'Annuaire Statistique des Pays-Bas. 1911. Bldz.
3.
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een omvangrijk wetsontwerp in behandeling heeft dat een oplossing moet geven aan
een groot deel der belangrijke kwesties, hier genoemd, kwesties die aan alle zijden
de volkswelvaart en de volksverzorging raken, dat nu het geheele land met stijgende
belangstelling en toenemende spanning de debatten zou volgen. Er zou in de Kamer
geen lid mogen ontbreken, dat niet door ziekte werd thuis gehouden. De tribunes
zouden tot het laatste staanplaatsje gevuld moeten zijn, de dagbladen niet uitvoerig
genoeg hun verslagen kunnen maken, niet dikwijls en veelzijdig genoeg het vraagstuk
belichten. Maar er is niets van dat alles. De Kamer is zonder belangstelling en luistert
niet. Als de Minister aan het woord is zijn er wel eens dertig leden bij elkaar, nu en
dan doende blijken dat zij een debat-handigheid savoureeren; overigens telt men er
met moeite tien of vijftien, soms drie of vier. De krantenlezer zoekt naar incidenten,
naar ‘gelach’ en ‘hilariteit’, en legt zijn blad lusteloos weg als hij die niet vindt. Zelfs
de Kameroverzichten van de beste bladen worden niet meer gelezen - en zijn niet
altijd leesbaar meer.
Wat is de oorzaak van dezen eigenlijk ontstellenden toestand? Want het is
ontstellend, als een degelijk en ernstig volk honderd van zijn beste mannen aanwijst
om te beraadslagen over het beste wat het heeft, zijn recht, over zijn welvaart en zijn
belangen, als zulk een volk niet meer omziet naar wat in zijn naam gedaan wordt op
het oogenblik dat gehandeld wordt over een wet, die voor zijn moreele toekomst en
de materieële verzorging van de ongelukkigen in zijn midden ver-reikende gevolgen
heeft.
Het is geen onbekendheid met het belang van wat daar op het Binnenhof gebeurt.
Het is ook geen rustig vertrouwen in der Heeren wijs beleid. Het is het ontbreken
van iedere dramatische spanning, van ieder gevoel van bewondering voor welbewuste
kracht en weloverwogen handelen. Daardoor slaagt men er zelfs niet in ter rechterzijde
boosheid en verontwaardiging te wekken over wat men er de obstructie van links
noemt, en wat, zoo het al geen obstructie is, toch zeker een overbodige veelheid van
sprekers mag heeten. De Standaard probeert het, met een enkel driestarretje, en de
kleine pers verkwist er dikke woorden aan, maar het klinkt alles hol en de lezer
verliest zijn slaperigheid niet erdoor.
Men weet hoe en waarom er straks gestemd zal worden over de Invalidtieitswet,
en dat verslapt alle belangstelling. De linkerzijde, de sociaal-democraten en de heer
van Idsinga zullen zich tegen de wet verklaren, de geheele rechterzijde met
uitzondering
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van Bodegraven's afgevaardigde er voor. Toch zou zelfs deze wetenschap niet
ontroering en spanning behoeven uit te sluiten. Als Regeering en meerderheid aan
de ééne, de oppositie aan de andere zijde tegenover elkaar stonden als onwankelbare
phalanxen. Als over en weer de wapenen kletterend afgleden op staalharde
overtuigingen. Als iedere poging in elkanders meening een breuk te brengen faalde
door de niet meer tot argumenten te herleiden vastheid van levensovertuigingen. Als
zóó de strijd over Talma's Invaliditeitswet werd gestreden zou het geheele land in
geestelijke opwinding verkeeren, zou er geen vergadering, geen tafel, geen huis zijn
waarin niet de weerklank er van dreunde.
Hoe weinig heeft het er van. Nog vóór de wet in behandeling was heeft Prof.
Fabius in eindelooze herhaling oude uitspraken van Dr. Kuyper uitgestald, aantoonend
hoe weinig Talma's wet in overeenstemming is met de anti-revolutionnaire beginselen.
Bij de discussies over de Radenwet heeft haast niemand van rechts ingenomenheid
met de methode van den Minister en de door hem voorgestelde organisatie getoond.
De heeren Lohman en van Idsinga hebben in een prachtige nota de grondslagen van
Talma's stelsel als ondeugdelijken zandsteen tot gruis gewreven. De Minister zelf
doet of hij van dat alles niets bemerkt - behalve als hij van 's heeren Lohman's
bekeering heeft gewag te maken -, speelt, als was het nog in de dagen van zijn
Tietjerksteradeelsche verkiezingscampagne, zijn tegenstanders tegen elkaar uit en
houdt peroraties die de heeren van Vliet, en van der Molen, Aalberse en van
Wijnbergen tot opgetogenheid brengen.
Slechts de heer Aalberse verdedigt warm en principiëel in een knappe redevoering,
van goed-Roomsche economische en ethische inzichten getuigende, zijn
anti-revolutionnairen Minister. De heer Nolens houdt een causerie met ééne
belangrijke verklaring: dat al zijn politieke vrienden, niemand uitgezonderd, vóór
de Invaliditeitswet zullen stemmen. De heer Rutgers, die gezegd wordt de maker van
het wetsontwerp te zijn, poogt er wat goeds van te zeggen en slaat met harde slagen
op sociaal-democratische ruggen. De heer Lohman is op het laatste oogenblik ‘in
Raadkamer’ van meening veranderd. De Nederlander moge wel eens sympathie voor
het Deensche stelsel van staats-ouderdoms-ondersteuning getoond hebben, de van
de linkerzijde dreigende staatsuitkeeringen aan ouden van dagen zijn hem nu een
gruwel geworden. Wat hij verder ook tegen Talma's voorstellen mag hebben
aangevoerd, tegen de beginselen en tegen de uitwerking - er moet nu, vooral
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vóór 1913, een einde aan de zaak komen. Zóó wordt de rechtsche plalanx in deze
debatten gevormd!
De linkerzijde is één althans in één opzicht. Al denkt zij verschillend over het
toelaatbare en de noodzakelijkheid van verplichte verzekering, tegen wat minister
Talma voorstelt heeft zij onoverkomenlijke bezwaren. Gratis-pensioenen te geven
en zich daarbij tot de arbeiders te beperken, nog in onze dagen eene
invaliditeitsverzekering te willen invoeren met nog grootere centralisatie en nog meer
bureaucratie dan de Duitsche regeling, ook den man met het meest schamele en voor
zijn noodzakelijkste behoeften ontoereikende inkomen te dwingen voor zijn ouden
dag geld op zij te leggen, en vooral, de sociale verzekering niet in de eerste plaats
dienstbaar te maken aan de opvoeding tot zelfbestuur, tot zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid van de lagere maatschappelijke kringen - dat vindt in onze
dagen en in ons land geen genade meer in de oogen zelfs van den meest doctrinairen
staatssocialist en den meest radicalen democraat. Al wat men van links echter in die
richting aanvoert valt in het zand. De Minister antwoordt er niet op, omdat hij weet
dat een groot stuk van zijn meerderheid de bezwaren deelt maar - in Raadkamer besloten heeft de, een, welke invaliditeitswet ook, vóór 1913 aan te nemen.
Dat alles heeft gemaakt, dat de met iederen dag méér oplevende politieke
belangstelling zich niet meer richt op het lot van Talma's wet, maar op wat nà de
beslissing daarover, nà de verkiezingen van 1913 zal gebeuren.
De heer Tydeman heeft met een merkwaardige verklaring de blikken gedwongen
zich naar dat tijdstip te wenden. De overhaaste aan-de-ordestelling van de
Invaliditeitswet, tegen minister Talma's oorspronkelijke plannen in, besprekende,
zei de leider der vrije liberalen: ‘Ik wil volstrekt niet ontkennen, dat er aan de overzijde
eerbiedwaardige gevoelens zijn, dat er daar leden zijn die eerlijk gevoelen voor dit
wetsstelsel en daarvoor opkomen. Ik neem aan, dat de heer Aalberse volkomen
gelooft in zijn eigen stelsel van het rechtvaardig loon, hoewel ik in parenthesi opmerk,
dat hij in dat stelsel niet erg vooruitkomt indien hij dat rechtvaardig loon waar het
ontbreekt voor de helft door den arbeider aan zich zelf laat betalen. Maar dit
daargelaten. Er is in het politiek bedrijf nog een element, dat een groote rol speelt:
het machtselement, het voordeel, dat verbonden is aan het bezit van de politieke
macht, en nu meen ik, dat het in Westersche landen als een bewijs van zuiverheid
van politieke zeden gold indien het machtselement niet te veel op
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den voorgrond wordt geplaatst. Het komt er op aan, dat noch de eene, noch de andere
partij in het Parlement kort vóór de verkiezingen met veel belovende wetsvoorstellen
voor den dag komt. Het komt mij voor, dat hieraan bij hetgeen hier geschiedt en
geschied is, te weinig aandacht is geschonken. Ik denk ook aan het tarief, dat
onafscheidenlijk aan dit alles gebonden is, indien men denkt aan het tijdstip waarop
dit wetsontwerp moest in behandeling genomen worden. Wat de heer van Karnebeek
zeide niet te willen, in de vergadering van 5 Juli: “Ik wensch uit de beraadslaging
weg te nemen hetgeen leidt tot bitterheid en een gevoel van verongelijking, dat toch
altijd in hooge mate van nadeeligen invloed is op onze beraadslagingen en ongunstig
werkt voor een zakelijke beoordeeling bij onzen arheid”, dat geschiedt hier. Daartegen
is gezondigd; dit is het euvel: de behandeling van een zoo gewichtig wetsontwerp
als dit, onder zoo grooten politieken druk; de objectiviteit, de zakelijke behandeling
weggenomen of belangrijk gereduceerd; een debat zonder appreciatie van elkanders
zakelijke argumenten.
De verantwoordelijkheid voor het feit, dat deze belangrijke wet onder zulke
omstandigheden zal worden behandeld - en ik denk, dat dit synoniem is met: zal
worden aangenomen - rust op de Regeering. Had zij zoo grooten prijs gesteld op dit
wetsontwerp, dan had zij dit op den voorgrond van haar werkprogram moeten plaatsen.
De Minister, die nu achter de groene tafel zit, de heer Talma, heeft de
ziekteverzekering het eerst in behandeling genomen, vooraan op het werkprogram
geplaatst en daarvoor was uit legislatief oogpunt veel te zeggen; maar later is het
gebleken, dat daarvoor uit politiek oogpunt niet veel was te zeggen, integendeel, dat
er nadeelen aan zouden verbonden zijn. Dit was het gevoelen van den toenmaligen
afgevaardigde uit Ommen. Nu deze Minister heeft toegegeven, om het legislatief
voordeel op te offeren aan het politiek voordeel, is hij en mèt hem de Regeering
daarvoor verantwoordelijk.
Hoe verleidelijk het nu ook zoude zijn om in dergelijke omstandigheden te zwijgen,
wil ik dit niet doen en mag ik dit ook niet doen, omdat ik niet wil berusten en omdat
ik dit nu reeds wil zeggen.
Het is in den regel de taak van de minderheid om te berusten en men moet dan het
beste er van maken. Kan zeker niet elke wisselende politieke strooming ook nieuwe
wetgeving brengen, in gevallen als dit zal men, naar het mij voorkomt, gerechtigd
zijn,
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om niet te helpen opbouwen, wat op slechte fundamenten is gegrond en opgetrokken.
Ik heb dit nu reeds willen uitspreken’1).
De geheele linkerzijde heeft, uitdrukkelijk of stilzwijgend, maar geheel
ondubbelzinnig te kennen gegeven het met deze woorden eens te zijn. Het zal iets
zéér ongewoons zijn, in ons politieke leven, als een Regeering een hoogst belangrijke
wet van haar voorgangster niet ten uitvoer legt. Ik meen dat inderdaad de uitsluitend
politieke overwegingen, die de aan de orde stelling, behandeling en aanneming dezer
wet zullen hebben beheerscht, zulk een doen rechtvaardigt. Een zéér ingrijpende
regeling, tot stand gebracht rechts tegen links, nadat de meeste beteekende staatslieden
der meerderheid een onmeedoogende critiek er op hebben gevoerd, zulk een regeling
mist alle eigenschappen die een volgende regeering zouden verplichten haar als een
eenmaal vastgesteld en dus te eerbiedigen recht te erkennen.
Met zijne verklaring heeft Mr. Tydeman aller oogen gericht op de houding der
linksche partijen in 1913. Van dat oogenblik is de vraag daarnaar het middelpunt
gebleven van de politieke beroering. De openbaarmaking van het gezamenlijk manifest
van de drie vrijzinnige partijen, de beteekenis van het daarin aangegeven program,
de beslissing daarover in de algemeene vergaderingen, op den zelfden dag gehouden
en de dramatische voorvallen daarbij hebben minister Talma en zijn wet op den
achtergrond in een vaal-nevelig licht gedrongen.
Juist eenige dagen nadat de heer Tydeman had uiteengezet hoe hij persoonlijk zich
eene regeling van de ouderdomsverzorging dacht, kwam wat men sedert het linksche
concentratie-program is gaan noemen een systeem aangeven dat de hoofdlijnen
scheen te trekken voor wat de Tielsche afgevaardigde ook in details had geteekend.
Zoo leek zijn rede een introductie tot dat program en - ook Prof. Treub legde daarop
nadruk - van veel beteekenis voor de wijze waarop eene Regeering, op de linkerzijde
steunende, vorm zal geven aan de in het concentratie-program verdedigde beginselen
van sociale verzorging.
De heer Tydeman wil - en hij zette dit, in tegenstelling met het
concentratie-program, voorop - eene vrijwillige ouderdomsverzekering met
aanmoediging en belangrijken financiëelen steun van staatswege. Hij verwees voor
de uitvoering naar België en naar het straks reeds genoemde rapport aan den Bond
van Vrije Libe-

1) Handelingen 1912-1913, Bldz. 170.
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ralen. Overtuigd evenwel dat eerst na meer dan eene generatie en na een blijvende
stijging van de volkswelvaart op die wijze eene algemeene voorziening is te
verkrijgen, overtuigd ook dat zulk een stelsel zeker nimmer populair wordt indien
de ouderen van thans ongeholpen en onverzorgd blijven, wil hij daarnaast een systeem
van zeer matige gratis-uitkeeringen van staatswege. Hij heeft natuurlijk begrepen
dat men zou vreezen de eene helft van zijn stelsel gedood te zien door de andere, de
verzekering door de gratis-uitkeering. Maar hij acht het gevaar daarvoor niet groot.
De gratis-uitkeering zal, ook met het oog op onze geldmiddelen, gering zijn (een
millioen of twaalf, veertien meende de heer Tydeman dat ervoor te vinden zouden
zijn), en buitendien, ook als men aan die uitkeeringen niet al het onteerende verbindt
van de gewone openbare armenzorg, er zal toch steeds een onderzoek moeten ingesteld
worden naar den financiëelen toestand van den gegadigde, en, is hij eenmaal in het
genot van de uitkeering, eenige contrôle moeten worden uitgeoefend over zijn
levenswijze, moeten worden nagegaan of hij niet een groot deel van de uitkeering
aan drank verspilt. De goede en flinke arbeider zal er zeker de voorkeur aan geven
zich zelf een pensioen te verzekeren, omdat hij daarop recht zal hebben, welke ook
later zijn financiëele positie zal zijn, zonder dat daarnaar eenig onderzoek wordt
gedaan en zonder dat men hem in de besteding van zijn pensioen zal mogen nagaan.
Er is geen twijfel aan dat in ons land de goede werkgever hem daarbij, door zachten
dwang en financiëele bijdragen, zal helpen, terwijl de grootste invloed zal worden
geoefend door het vooruitzicht van een belangrijk grooter pensioen dan de
gratis-uitkeering van den staat bedraagt. Te meer, omdat dat grootere pensioen toch
weer met financiëelen steun van den staat verworven zal zijn, en de arbeider die zich
zelven verzekert dus in de financiëele belangstelling niet achter staat bij den
gratisgepensionneerde, in vele gevallen zelfs ook in dàt opzicht een voorsprong heeft.
Met de subsidies, in het zooeven bedoelde rapport voorgesteld, kan een arbeider,
indien hij slechts van zijn 18de tot zijn 54ste jaar f 5, - premie per jaar betaalt en zijn
patroon daar f 5, - per jaar bijlegt, een pensioen van ongeveer f 325, - per jaar of ruim
f 6,25 per week krijgen, in te gaan op zijn 65ste jaar. Het gedeelte daarvan dat met
de subsidies van den staat is verworven is zeker minstens even groot als de maximum
gratis-uitkeering die de staat zou kunnen geven. Deze laatste kan dus moeielijk het
zelf-verzekeren tegen gaan, nooit een belooning voor gebrek aan spaarzaamheid
genoemd worden.
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Een gelijke combinatie als Mr. Tydeman verdedigde en het concentratie-program
aangeeft was reeds aanbevolen in het meergenoemde rapport over het Belgische
stelsel, met dit verschil dat het rapport de gratis-uitkeeringen slechts beschikbaar
wilde stellen voor de generaties, geboren 50 jaar en langer vóór de invoering van de
wet, en deze uitkeeringen dus binnen een veertigtal jaren geheel wilde doen afloopen,
terwijl bij Mr. Tydeman en het concentratie-program die uitkeeringen alleen een
einde nemen zoodra ieder zich op zijn ouden dag een zeker klein inkomen zal hebben
weten te verwerven.
In het geheel van voorvallen dat het totstandkomen van de vrijzinnige
samenwerking voorafging of begeleidde, staat als afzonderlijk, scherp uitgehouwen
en in bijzonder licht, de houding van de heeren Treub en van Karnebeek.
Merkwaardige tegenstelling deze beiden - en toch, merkwaardige gelijkheid.
De heer Treub jong nog, een goede vijftiger. Door aanleg en geestesrichting een
Duitscher in de Hollandsch wetenschappelijke wereld: Duitsch in den omvang van
zijn kennis, Duitsch in zijn helaas zoo weinig Hollandsche behoefte de dingen breed
op te zetten en breed aan te zien; Duitsch in zijn daarmee samenhangende neiging
het maatschappelijk en staatkundig gebeuren haast bij uitsluiting van den kant der
gemeenschap en van den Staat te beschouwen; Duitsch in zijn radikalisme; Duitsch
in zijn laatdunkend oordeel over anderer inzichten, in zijn nijdige scherpte tegen
wetenschappelijke tegenstanders, zijn onvermogen hen heelemaal te goeder trouw
te achten. Hij, de grondlegger, haast de eenige wetenschappelijke verdediger van het
Nederlandsche staatssocialisme, de eenige misschien die gemeend heeft den
individualistischen, liberalen aard van ons volk in zijn tegendeel te verkeeren, de
man die vijf en twintig jaar lang met een goede pen en met knappe, welgebouwde
redevoeringen het liberalisme heeft geslagen en vervolgd, die om de groote nadeelen
van de Duitsche toepassing der dwangverzekering te ontkomen een eigen stelsel van
sociale verzekering ontwierp - hij ziet op een oogenblik dat mogelijk binnen kort
weer een krachtige en eensgezinde linksche regeering de teugels in handen zal nemen
de voorbereiding daartoe genomen met een compromis dat door zijn toon een
ontkenning is van haast al wat hij een heel leven heeft betoogd, door zijn inhoud den
weg sluit voor een deel van wat hij het eerst en meest noodig heeft genoemd. Toch
keert hij zich niet vol woede en verontwaardiging af, of scheldt voor zwakkelingen
en eerzuchtigen wie hem alleen
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lieten staan - als zoovelen in zulke oogenblikken. Hij erkent de noodzakelijkheid
van het samengaan der linksche partijen. ‘Na hetgeen ik gezegd heb van ondermijning
van het volkskarakter en van de onderwijspolitiek behoef ik waarlijk niet te herhalen
- zeide hij - dat de politiek van de rechterzijde naar mijn overtuiging is een
verderfelijke politiek. Vandaar dat ik, nu ik elken dag meer zie hoe onder het regime
van de Christelijke partijen op zedelijk gebied en op economisch gebied, naar mijn
innige overtuiging, te wachten is achteruitgang van ons volk in plaats van vooruitgang,
mij heb geschaard bij hen die zeggen, het is noodig - ik ben anders niet voor een
concentratie, dat heb ik gedurende mijn geheele politieke leven wel getoond - dat
men op dit moment gezamenlijk tegen de rechterzijde opgaat. Maar wil dit nu zeggen,
dat ik mij zou moeten aansluiten bij alles wat in het concentratie-program staat?
Neen.’ Dan, zijn bezwaren ontvouwend, besluit hij zijn rede: ‘Welke consequentie
dit concentratieprogram zal hebben voor mij, ik geloof dat dit er hier niets toe doet.
Ik wil er alleen dit van zeggen, dat uit mijn ingenomenheid met de concentratie als
geheel genomen, als eisch van het oogenblik, volgt, dat ik, indien ik zal hebben te
kiezen tusschen bestrijding van de concentratie of haar bloot als belanghebbend
toeschouwer gade te slaan, zonder aarzelen de voorkeur zal geven aan het laatste.’1)
Met die woorden offert hij, ambitieus toch als geen andere, misschien een anders
vasten Kamerzetel, en zéker een mogelijke Minister-portefeuille.
Tegenover en tegelijk naast hem de heer van Karnebeek, in den avond van zijn
leven, 76 jaar nu. Staatsman van zijn jeugd af, diplomaat, provinciaal gouverneur,
Minister. Staatsman meer dan partijman, en toch - een fijn politicus, kennend de
Kamer als geen ander, nauwkeurig, met haast mathematische zekerheid de kansen
berekenend vóór hij een voorstel doet. Met omvangrijke kennis - maar vreemd aan
theorie of doctrine. Liberaal, met de goede eigenschappen van het beste Hollandsche
liberalisme: gematigdheid, eerbied voor de overtuiging van anderen, een stevig staan
op den bodem der werkelijkheid, een klaren en gezonden kijk op bouw en werking
der maatschappij; groote zelfstandigheid en sterk ontwikkeld individualiteitsgevoel.
Het concentratie-program ontmoet groote bezwaren bij hem; men wist dit in kleinen
kring reeds. Algemeen kiesrecht is voor hem onaannemelijk zonder meervoudig
kiesrecht; voor het vrouwenkiesrecht deinst hij terug;

1) Handelingen 1912-1913, bldz. 380.
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staatspensionneering acht hij boven de draagkracht van ons budget. Hij weet dat in
Utrecht zijn naam een uitnemenden klank heeft, dat een groep kiezers misschien
alléén links stemt omdat zij op hèm wil stemmen; hij weet dat zijn naaste
geestverwanten hem hoogachten, dat de geheele Kamer eerbied voor hem heeft,
niemand het licht op zich zal willen nemen hem te beduiden dat hij heen zal hebben
te gaan als hij het concentratie-program niet onderschrijft. Zal nu hij, de individualist,
de zelfstandige, die minder dan iemand partijman was of zich aan zijn partij gebonden
voelt, niet zeggen: laat Utrecht uitmaken of het mij of uw concentratieprogram wil?
Hij komt ter vergadering, en tast in een prachtig geordend betoog het voorgelegde
program aan. Geen zwak plekje blijft bedekt, geen scheurtje waartusschen hij niet
met krachtige hand zijn wapen zet. Maar dan, als hij die geheele vergadering die hij
niet overtuigt, weet niet te zullen overtuigen, die straks bij acclamatie en met geestdrift
het concentratie-voorstel zal aanvaarden, als hij die gedwongen heeft met bewondering
te luisteren, eindigt hij zijn rede met de verzekering, dat hij begrijpt, staande tegenover
het concentratie-program als hij doet, in 1913 zich niet meer voor een
Kamercandidatuur beschikbaar te moeten stellen. ‘Ik ben hier niet gekomen om
oppositie te voeren. Ik heb slechts de gronden willen aangeven voor een besluit dat
mij, men zal dat begrijpen, niet heel gemakkelijk is gevallen.’ Zóó ongeveer sprak
hij, en het duurde even voor er beweging kwam in de ontroerde vergadering.
Méér dan iets anders bewijzen misschen vrijwillige offers als deze de
noodzakelijkheid der samenwerking. De linksche partijen hebben nu te zorgen dat
zij niet louter voor een stembussucces werden bijeen gebracht. De heer Bos, die toch
tegen menigeen van links de verplichte verzekering had verdedigd, voegde den
Minister, tegen wiens wetsontwerp hij zich verzette, deze woorden toe: ‘Al wil ik
volstrekt niet ontkennen, - wij zien dat allen - dat de Minister dit wetsontwerp wel
door de Tweede Kamer zal heen krijgen en waarschijnlijk ook wel door de Eerste
Kamer, dan is het er nog verre van af, dat het op ons volksleven zal werken en daarin
zal doorwerken. Dan weten wij ook dat bij al deze wetsontwerpen - het buitenland
leert ons dat voortdurend - steeds noodig zullen zijn omvormingen, uitbreidingen,
aanvullingen en ingrijpende wijzigingen, waarbij het van het grootste gewicht is
welke geest in het volk heerscht. En nu zal het den Minister, wanneer hij aandachtig
luistert, natuurlijk niet moeilijk vallen zeer
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scherpe critiek ook op de vrijzinnige partijen uit te oefenen. Hij sprak van stamelen
en van niet of onvoldoende uitgewerkte plannen. Het ligt niet op mijn weg om
mogelijke plannen uit te werken, maar de Minister zal toch ook, al luisterend gemerkt
hebben, dat er een andere wind in het algemeen is gaan waaien, dat er een geest is
opgekomen die niet de linkerzijde alleen heeft opgeroepen, maar dien hij zelf heeft
opgeroepen, de geest van verzet tegen hetgeen men thans waarneemt, wanneer tegen
de antirevolutionnaire en ook tegen de vrijzinnige beginselen in bij diep ingrijpende
wijzigingen in het volksleven niet voldoende aansluiting wordt gezocht bij hetgeen
bestaat en reeds zelfstandig in goede richting werkt. Het is hem bij de behandeling
van de Radenwet en ook nu weer gebleken, dat bij mannen bij wie de Minister niet
zal twijfelen aan de oprechte bedoeling om de goede zaak tot stand te brengen, zich
een ingrijpend verzet vooral op dien grond heeft geopenbaard’.
Ik geloof dat de ‘andere wind’, waarvan Winschoten's afgevaardigde spreekt, niet
alleen maar tijdelijk waait. Ons volk is in zijn aard een liberaal, een calvinistisch
volk - wat, het kerkelijk gebied daargelaten, in den grond hetzelfde beteekent. Dat
heeft zijn schaduwzijden. Wij konden wat meer eerbeid voor het gezag hebben,
konden ons wat meer met de gemeenschap één voelen, een sterker nationaliteitsgevoel
toonen. Maar het heeft ook zijn groote lichtkanten. Het maakt van ieder onzer een
geheel, het geeft dat sterke wilsleven, die zucht naar ontplooiing en de kracht ertoe,
die een kleine natie een halve wereld staatkundig of economisch aan zich doet
onderwerpen. Het heeft onzen geestelijken en staatkundigen invloed van de
zeventiende eeuw, onzen handel van thans geschapen. Dat volk, dat bij al zijn
verschillen, rasverschillen bijna, toch zulke trekken gemeen heeft, dat volk is niet
een volk dat door een ambtenarendom geplaagd en gehinderd, geleid en
beschoolmeesterd wil worden. De eenvoudigste onzer werklieden duldt het slechts
morrend dat zijn eigen baas zich zonder noodzaak met zijn werk bemoeit. De man
die zich, zelfstandig en met groote inspanning, zijn weg heeft gebaand, verdraagt de
voogdij van de bureaukruk al héél slecht.
De rechterzijde heeft, anders dan zij beloofde, een goede gelegenheid laten
voorbijgaan om te toonen dat zij inzag, hoe slechts eene Regeering die den werkelijken
aard van ons volk toont te kennen en te eerbiedigen, eene nationale en krachtige
regeering kan wezen. Er schijnt eenige mogelijkheid te bestaan, dat straks
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de linkerzijde een zelfde gelegenheid zal hebben te benutten. Er is, bij de
samenwerking, vertrouwen en goede wil - en groote opgewektheid. Daartegenover
is rechts de atmosfeer gedrukt en vol onweer; Ommen is méér dan een plaatselijk
verschijnsel. Bij geen der linkerpartijen, bij geen enkele, is niet het besef van de
fouten die rechts nu pas, en links dikwijls vroeger, gemaakt heeft. Van het aanwezig
blijven, levend en krachtig, van dat besef zal het afhangen wat nà 1913 onze politieke
geschiedenis zal worden.
F.J.W. DRION.
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Buitenland.
Met verwondering hebben wij allen kennis genomen van de gebeurtenissen der laatste
maand in den Balkan, met bewondering voor de militaire organisatie, voor de militaire
waarde der vier verbonden Balkanlegers, voor de zelfopofferende doodsverachting,
de ontembare geestdrift, waarmede Bulgaren en Serviërs, Grieken en Montenegrijnen
de Turksche legers aan alle kanten hebben overwonnen. Uskub en Saloniki, Monastir
en zoo menige andere vesting hebben zich moeten overgeven; alleen Skoetari, Janina
en Adrianopel bieden nog wanhopigen weerstand aan de belegerende bondslegers;
de Grieksche vloot bemachtigde een aantal Turksche eilanden en bedreigde de overige;
Kreta werd feitelijk Grieksch; de bloedige slagen van Kirk Kilisse en Loele Boergas
brachten de zegevierende Bulgaren voor de laatste verdedigingslinie, die
Constantinopel nog beschermt; tienduizendtallen Turksche krijgers, honderden
kanonnen, onnoemelijke hoeveelheden wapentuig vielen den overwinnaars in handen;
het oogenblik scheen te naderen, waarop ook Constantinopel, door oorlog en cholera
geteisterd, het trotsche hoofd zou moeten buigen. Maar als alles verloren scheen,
hebben de door paniek getroffen Turken nog eenmaal moed gevat en bij de laatste
verdedigingslinie met inspanning van alle krachten stand gehouden om ten minste
nog het heilige Stamboel te redden uit de groote schipbreuk, die het gansche Turksche
rijk in Europa ten ondergang scheen te doemen, en de laatste berichten wijzen er op,
dat hun dit kan gelukken. De oorzaken van die plotselinge inzinking liggen niet
geheel in het duister; het onverwachte is thans reeds zoo goed als geheel te verklaren.
Het was niet alleen de geestdrift der verbondenen, niet alleen de voortreffelijke
militaire leiding van tsaar Ferdinand en zijn staf, de uitstekende voorbereiding der
vier legers, met name van het Bulgaarsche, dat het Turksche rijk te gronde richtte.
Het eeuwenlange slechte bestuur, de eeuwenlange onderdrukking der christelijke
bevolkingen op Turksch gebied heeft die bevolkingen, ja zelfs de Mohamedanen
daaronder, diep afkeerig gemaakt van de Turksche heerschappij,
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in ieder geval niet gezind om krachtig voor die heerschappij te strijden. Maar vooral,
de misschien zelfs opzettelijke desorganisatie van het Turksche leger, de jarenlange
politieke agitatie in dat leger heeft zijne aloude deugdelijkheid hopeloos ondermijnd;
het Duitsche militaire stelsel, door generaal Von der Goltz-pasja en de zijnen toegepast
op het Turksche materiaal, bleek voor den geboren Turk onbruikbaar en niet dan met
tegenzin onderwierp hij zich werktuigelijk aan het Duitsche kommando en gebruikte
de Aziaat onhandig de nieuwe geweren en kanonnen, welker samenstelling zijne
bevatting te boven ging; op zijn door politiek uiteengerukt officierenkorps vertrouwde
hij niet meer en bij de methodisch-wilde aanvallen des vijands sloeg hij, door zijn
nieuwe christelijke medesoldaten al spoedig verlaten, schandelijk op de vlucht of
liet zich met gekruiste armen na het verbruiken zijner onvoldoende munitie bij de
kanonnen dooden. Het Turksche bestuur, eveneens door politieke hartstochten
gedesorganiseerd, had geen kracht genoeg om de algemeene inzinking te voorkomen.
Het wendde zich, toen alles verloren scheen, in doodsangst tot de mogendheden,
smeekend om interventie, om hulp. Maar die interventie, die hulp werd niet geboden.
De vrees voor een algemeenen Europeeschen oorlog weerhield zoowel het met het
oog op zijn Mohamedaansche bevolking als op zijn oude betrekkingen met Turkije
voor een bemiddelende rol als aangewezen Engeland, het bij de Turksche financiën,
zoowel als bij die der verbondenen, zeer geïnteresseerde Frankrijk, het tegenover
Engeland en Rusland te Constantinopel ijverig werkzame Duitschland, het tegen
Servië en Montenegro op zijn hoede zijnde Oostenrijk bemiddelend op te treden; het
laatste nam alleen een dreigende houding aan tegen zijn Slavische buren, als wier
groote beschermer Rusland geldt, voor het gansch niet ondenkbare geval, dat zij zich
havens aan de Adriatische zee of het bezit van het sandsjak Novibazar wilden
verzekeren. Maar verder dan tot woorden van min of meer dreigende waarschuwing,
van min of meer dringenden raad tot matiging brachten de mogendheden het niet en
de Balkanstaten bleken niet gezind om zich de vruchten eener met veel kostbaar
bloed en harde inspanning duur gekochte zegepraal te laten beduimelen, ja te laten
ontfutselen door de kronkelige, konkelende diplomatie der mogendheden. Zij
antwoordden kortaf weigerend, en niet zonder recht of reden, op de zoo vriendelijk
mogelijk gestelde vragen der mogendheden, die zich toen ertoe bepaalden om met
toestemming der ontredderde Porte oorlogsschepen naar Constantinopel te zenden
ter bescherming
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der Christenen tegen de woede der verbitterde Mohamedanen of wel... ter bescherming
der oude Turksche hoofdstad in het uiterste geval tegen de Bulgaren, wien in alle
toonaarden werd ‘afgeraden’ hunne zegepralen voort te zetten of te bekronen met
de verovering der oude hoofdstad, waar zij zich reeds voorstelden tsaar Ferdinand
tot Balkan-keizer te kronen in de weder aan het Christendom teruggegeven Aya
Sophia, het ideaal der Slavische geluksdroomen. Zoo was eindelijk de Porte wel
genoodzaakt zich tot de verbondenen te wenden en te vragen naar hunne voorwaarden
voor een wapenstilstand, inleiding op vredesonderhandeling. Gelukkig voor haar
bleek de laatste verdedigingslinie solieder dan na alle tegenslagen verwacht werd en
konden ook de overblijfselen van het hoofdleger, door versche Aziatische benden
versterkt, daarachter nog stand houden, terwijl Adrianopel, Janina en Skoetari de
scherpe belegering onder allerlei ellende nog volhielden en ofschoon de vreeselijke
cholera de nauwelijks herstelde gelederen aanhoudend dunde maar ook de Bulgaren
niet ongerept liet.
Wat zal het einde zijn? Het laat zich aanzien, dat Europeesch Turkije van de kaart
zal verdwijnen, dat hoogstens Constantinopel met zijne onmiddellijke omgeving nog
Turksch zal blijven voor eenigen tijd, omdat Rusland tsaar Ferdinand niet gaarne
zou zien als beheerscher van Bosporus en Dardanellen, omdat niemand Rusland daar
gaarne zien zou, omdat Griekenland zelf eenige aanspraak maakt op de oude hoofdstad
van het ‘Grieksche’ keizerrijk; om vele redenen dus.
Ook om den Turk zelf? Het is volkomen waar, dat de Turk, hoe weinig aannemelijk
ook als bestuurder van een modernen staat, verdienste bezat als hardhandig
rustbewaarder tusschen de heterogene elementen van den Balkan; maar die verdienste
is in de laatste halve eeuw zeer problematiek geworden. Het is volgens de kenners
der Balkanzaken even waar, dat de Turk in het algemeen, zoo niet de zorgvuldige
huisvader van de Balkankinderen, toch een naar Oostersche begrippen beschaafd en
welwillend mensch is, intelligent en vertrouwbaar, vormelijk in den goeden zin,
gastvrij, braaf en eerlijk. En er zijn tal van diezelfde kenners, die over Serviërs en
Grieken lang niet zoo gunstig denken in verschillende opzichten, die ook in het
woeste Montenegrijnen volkje, zelfs en in de pas getemde Bulgaren als ‘moderne
natiën’ weinig vertrouwen hebben. Maar de verbonden staten hebben in den jongsten
tijd, afgezien van hun succès, zooveel goede hoedanigheden getoond en de eertijds
evenmin bijzonder hoog geachte Roemenen zijn onder de goede
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leiding van koning Carol zooveel in de algemeene schatting gestegen, niet het minst
door hunne gereserveerde houding in dezen kamp naast hunne deur, dat er goede
hoop is op de toekomst ook van Serviërs en Bulgaren, Grieken en Montenegrijnen,
mits zij zich gezamenlijk en eendrachtig laten leiden door den genialen leider van
den tot nog toe gevoerden strijd, den man, dien men reeds als ‘keizer van den
Balkanbond’ meent te zullen mogen begroeten.
Maar de mogendheden? Uit hare houding schijnt te blijken, dat zij, mits
Constantinopel Turksch blijft - zij het dan onder Turksche schijnheerschappij, in
welken vorm ook - den Balkanstaten onder zekere voorwaarden de vrije hand zullen
laten. Dat onder die voorwaarden de zelfstandigheid van Albanië en Macedonië als
afzonderlijke vorstendommen met Durazzo en Saloniki als vrijhavens zal behooren,
benevens de feitelijke uitsluiting van Servië van de Adriatische zee op verlangen van
Oostenrijk, dat misschien ook Novibazar zal begeeren, schijnt niet twijfelachtig.
Maar laat ons niet te veel zeggen, want vooral voor de naaste toekomst op den Balkan
geldt, dat de verantwoording voor voorspellingen moeilijk zou zijn te dragen: de
Turken gevoelen zich zooveel sterker, dat zij het waagden de aanvankelijk gestelde
vredesvoorwaarden af te slaan. Zooveel schijnt wel zeker, dat het gevaar voor een
Europeeschen oorlog voorloopig weder is afgewend, en dat niet het minst tengevolge
van het algemeene streven om dien te vermijden. Al wordt men in Londen soms
zenuwachtig over vermeende Duitsche luchtschepen, zwevende boven de hoofdstad;
al komen alarmkraaiers telkens met berichten over troepenbewegingen op de
Lotharingsche en Oostenrijksch-Russische grenzen; al wijst een Belgisch minister
op de noodzakelijkheid ook voor België, gelijk voor ons, om de neutraliteit beter te
beveiligen - in het Europeesche ‘concert’ heerscht vrijwel een opgewekte stemming,
die niet verstoord werd door de verrassende verkiezing van den democraat Woodrow
Wilson tegenover de oneenige republikeinsche broeders Taft en Roosevelt, in dit
tijdschrift gelukkig voorspeld door een geoefend kenner van buitenlandsche
toestanden. Alleen de droevige moord op den talentvollen Canalejas gaf een
snijdenden wanklank; hij viel als slachtoffer der praktijken eener zinnelooze bende
anarchistische misdadigers, tegen wie de maatschappij zich, hoe dan ook, heeft te
verweren, liefst door gewelddadige uitroeiing als van gevaarlijke wilde dieren; een
weinig van de afdoend gebleken Russische praktijk zou hier geen kwaad doen.

Onze Eeuw. Jaargang 12

467

Leestafel.
C.M. Vissering. Een reis door Oost-Java. Haarlem. De Erven F. Bohn,
1912.
Mejuffrouw Vissering is voor de lezers van Onze Eeuw allerminst eene onbekende.
Hare Indische reis-schetsen, thans tot een bundel vereenigd, verschenen reeds
grootendeels in dit tijdschrift, en het is dus onnoodig, de aandacht onzer lezers daarop
in het bijzonder te vestigen.
Het is een benijdenswaardig talent, dat Mejuffrouw Vissering bezit: zij laat den
lezer zien en gevoelen wat door haar zelve gezien en gevoeld is, en zij doet dat zoo
eenvoudig, zoo natuurlijk, en toch meermalen zoo treffend...
Zij vinde dus, ook nu weder, vele lezers. En mochten deze dan worden opgewekt,
haar voorbeeld te volgen: óók eens een kijkje nemen in ons Indië, dat zooveel goeds
biedt en zooveel schoons...
De uitgevers gaven aan het boek een daaraan passend uiterlijk: papier, druk,
illustraties, - alles is in overeenstemming met den inhoud.
E.B.K.
De groote olie-octopus, door ‘Truth’ onderzocht. Vertaald door C. Thieme.
Amsterdam. L.J. Veen.
Dit boek is ééne doorgaande aanklacht tegen de ‘Standard Oil Trust’. Wanneer men
alles moet gelooven, wat ons hier wordt meegedeeld, dan is de Standard wel het
voorbeeld van gewetenloos pogen om, niemand ontziende, een wereldmonopolie te
vestigen.
Der Teufel ist ein Egoist
Und thut nicht leicht um Gottes willen
Was einem Andern nützlich ist...

Maar is, in casu, de duivel zoo zwart als hij hier is afgeschilderd? Men zou, na den
aanval, ook de verdediging moeten hooren alvorens daaromtrent te beslissen.
Monopolies op groote schaal
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zijn steeds eene bedreiging van het algemeen belang; doch dit belet niet dat men de
energie kan bewonderen van de mannen, die zoodanige monopolies wisten te vestigen,
- mits zij daarbij van eerlijke middelen gebruik maakten. Zijn de Standard-mannen
daarin zoozeer te kort geschoten als ‘Truth’ verhaalt? Gebruikten zij, om slechts hun
doel te bereiken, ‘wapenen als meineed, omkooping, openlijk geweld en
brandstichting’ (bl. 71)?
De aanvaller zegt het; hoe zal de verdediger hem antwoorden?
E.B.K.
Aeg. W. Timmerman. Leo en Gerda. Den Haag. L.A. Dickhoff Jr. 1911.
Deze roman leeft eenvoudig van den superlatief. Slechte compositie, prachtige
typeeringen, zwaar gedogmatiseer, gemeene, met vloeken doorspekte straattaal,
innige natuurverheerlijking, scherp observatie-vermogen, alles in mateloozen
superlatief. En dit niet uit onbeholpenheid van den schrijver, o neen: car tel est notre
bon plaisir. Want zekere Wim, die - van compositie gesproken! - nu en dan uit de
lucht komt vallen om den schrijver het werk uit de hand te nemen en ons het leven
van Leo en Gerda te vertellen, heeft gestudeerd. Doch gebruikt zijn klassieke opleiding
alleen om met een allerhevigste persiflage van ons hooger onderwijs te bewijzen hoe
onbesmet hij bleef van de klassieke deugd van maathouden. Want ook de schrijver,
die - van compositie gesproken! - ons in het laatste hoofdstuk een rits kunstenaars
voorstelt, alleen om in hen bekende huidige kunstenaars te typeeren, weet best dat
dit de maat te buiten gaat èn van kunst èn van goeden smaak, maar verknuffelt zich
dermate in zijn typeeringslust dat hij smaak krijgt in zijn onmatigheid.
Als staaltje van het gedogmatiseer volstaat deze met onderscheiding geïsoleerd
gedrukte alinea: ‘Sociaal-democraat geworden kwam er onmiddellijk verbetering’
(bl. 217), waaruit wellicht een dogmenminnaar meteen speurt de verlevendiging der
taal door het dogma.
Daar verder in dezen roman die gemeene, met vloeken doorspekte taal reeds
eenmaal te veel is gedrukt, rest alleen zijn innige natuurverheerlijking te releveeren.
‘Van alle kanten kwamen vreugde en schoonheid aansnellen.
Geen veldheer werd ooit zóó ontvangen in een verloste hongerende stad.
De zachte wind omkranste zijn hoofd met koelte, de vogels
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zongen hun gloria, boomen wuifden buigend, bloemen richtten hun kleurige
zoeklichten op hem, witte en roze bloesemblaadjes zweefden naar zijn schouders,
bijen bromden rondom hem, de zon schonk hem een gouden harnas, witte wolken
zeilden hem tegemoet, sloten rolden zilveren linten voor hem uit, van de akkers
golfden groene, gele, witte tapijten.
Zijn wijde neusgaten snoven honinggeuren, de reine lucht deed zijn borst hoog
opzwellen, hij voelde zich naakt in zijn kleeren en alleen in de stralende wereld’ (blz.
208).
Deze mooie beschrijving is alleen daarom geen mooidoenerij, omdat ze toont wat
een lang in de stad opgesloten schilder ziet, als hij eindelijk weer eens in de natuur
ontwaakt. Doch als de schrijver over een paar boerenarbeiders zóó de zon laat opgaan:
‘Boven het bosch begon het al lichtroze en lichtrood te kleuren op de reven der
dunne wolkjes; enkele gloedroode vlokken draalden boven de zonnepoort en violet
en fletsgroen en bleekpaars en geeloranje en zwak loodblauw weefden ze en ebden
en regen en weken en laafden en drenkten en zochten en meden en kusten elkaar en
verzwommen en vervloeiden en verklaarden tot één klinkklare zuiver gele lichtglans’
(bl. 5),
dan blijkt opnieuw dat de superlatief van mooi heel iets anders wordt dan mooi.
Dit zelfde geldt van de in den superlatief geteekende hoofdpersonen. Leo is een
adellijke losbol die de studie opgeeft om schilder te worden en losbol te blijven;
Gerda is Geert, een sensueele boerenmeid, die als Gerda gaat dienen, zich laat
verleiden, in een bordeel komt, waaruit Leo haar haalt om met haar te leven en
eindelijk te trouwen, en altijd blijft Geert. Hun lugubere bohème leven is kranig
geteekend, maar te natuurgetrouw. Evenals die andere kunstenaars schijnt hij
getypeerd naar een levend model. Men vermoedt te staan voor een scherpe foto niet
voor een schilderij, en vindt dit èn een vergrijp tegen den goeden smaak èn tegen de
kunst. Die te scherpe typeering is ook niets dan nabloei van onbezonnen naturalisme
dat den mensch alleen kent als natuur, en wel als ontaarde natuur, dat geen hooger
philosophie kon bereiken dan de materialistische van het socialisme. Nabloei - want
dat het naturalisme zijn zes weken heeft gehad, blijkt uit al het werk der jongere
kunstenaars. Daarom doet het pijnlijk aan dat de schrijver, na jaren, jaren geleden
scherpe naturalistische schetsen geschreven te hebben, nu als eerste werk dezen
roman geeft. Trouwens hij gevoelt zelf wel dat Leo en Gerda niet meer up to date
zijn. Zijn preekje dat
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deze bohémiens met hun ‘mateloosheid in alles’ (bl. 122) aannemelijk wil maken
als uitloopers eener ten ondergang gedoemde bourgeoisie die dus zelfs door het
socialisme niet meer te redden zijn, is natuurlijk een erbarmelijk dooddoenertje.
Herhalen we liever: ze zijn nabloei van onbezonnen naturalisme. Van een
levensopvatting derhalve, gelukkig verouderd, omdat ze den mensch en de kunst
wilde opsluiten in een wereldje te machinaal benepen, omdat het ruimte bood noch
voor geest, noch voor vrijheid, noch voor persoonlijkheid.
G.F.H.
Reimond Kimpe. Langsheen Den Gulden Middenweg. Antwerpen.
Boekhandel 't Kersouwken, 1912.
Dit is nu van dien ernst die onbewust in 't komische slaat, van dien ernst die vergeet
dat niets zoo gemakkelijk derailleert als juist ernst. Deze ernst van dit aardige,
goed-aangekleede boekje geeft daarvan aardige staaltjes. Hoe banaal is dit
café-geleuter: ‘godsdienst is lafheid, wijsbegeerte waan. Tusschen door voert de
ware weg van het leven, met als uitgangspunt uw gemoed, de gulden middenweg’
(bl. 23). En hoe bespottelijk-logisch deze beschrijving van dien geprezen middenweg:
‘zoek niet naar rechts of naar links, als gij gaan kunt, recht voor u uit’ (bl. 27). Met
welk een deftigheid verorbert deze ernst welgedane vette leugens, als: ‘geloof niet
dat in uwen handel iets anders kan ten maatstaf zijn, dan u-zelf gij-zelf (bl. 32). Alle
gedachte kan leugen zijn; alleen 't gevoel, in al zijn onjuistheid, is waar’ (bl. 44).
Soms echter bereikt zijn lichte ironie de hoogte van den paradox, en dan is hij op z'n
best. ‘Ontwikkelen is meestal ontaarden. De mensch leeft alleen van begoocheling;
weten is dikwijls ontgoocheling. Zonder het blind vertrouwen is wetenschap niets.
Wetenschap is geen kennis; zij werd alleen doordat er ook onwetendheid was. Niet
de wetenschap geeft zekerheid, alleen het gemoed. Niet zij vindt, alleenlijk 't
gevondene legt zij uit. Let wel, de mensch maakt de wetenschap, en niet zij hem’
(bl. 60/1).
Dit is, zoo al niet geheel onweersprekelijk, toch alles geestig en aardig.
G.F.H.
Vondel's Spelen. Ingeleid en toegelicht door C.R. De Klerk en L. Simons.
Dl. I, 1. Amsterdam. Maatsch. van Goede en Goedkoope Lectuur.
Dat is uitnemend dat de Nederlandsche Bibliotheek ons volk
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zijn grootsten dichter eens... wil leeren kennen, is misschien niet te ironisch gezegd.
Of echter daarvoor De Klerk's kranige ‘Kultuurbeschouwende Inleiding’ tot
Vondel's spelen de meest gewenschte is? Ze is zeker kranig - en dus eenzijdig, is
men geneigd er op te laten volgen. In stoer, gespierd proza laat ze ons uitnemend
zien hoe nationaal Vondels poëzie blijft: ‘Van wat er levensvatbaar zweefde in de
geestelijke sferen boven Holland: naruisching of aansuizing, naglanzing of aanlichting,
vingen de gretige inwendige zinnen van een groote als Vondel het hùnne: onbewust
en vanzelf voor het eene, half-bewust en spelenderwijs voor een ander deel’ (bl. XX).
Maar vooral de innige vereeniging van renaissance en bijbelsche vroomheid in zijn
poëzie of, zooals de schrijver het noemt: ‘Vondels zien der patriarchale en
hierarchische bovennatuursfeer van Bijbel en Kerk in het goudlicht der pastorale en
der heroïsche natuur van de Renaissance (bl. XLI)’ terwijl iedereen gaarne den
schrijver toegeven zal: ‘dat zijn Roomsche tijd het rijkste en grootste “derde” geweest
is van Vondel's goddelijk-begenadigden levensgang’. Doch moet daarom nu Vondel's
strijd tegen de praedestinatie, zooals deze Inleiding doet, weer wijdloopig opgehaald
worden en voortgezet in onzen tijd, waarin die strijd zijn beteekenis heeft verloren?
Toch niet om hier opnieuw te zeggen dat vóór of tegen de praedestinatie te kijven
alleen een menschwaardig bestaan geeft? Intusschen even onnoodig het is over die
kwestie zich de tering te zetten of zich op te blazen, even verstandig schijnt het mij
te bedenken dat elke tijd zijn hevige eenzijdigheden heeft waarvoor hij goedmoedig
blind blijft - de onze denkelijk ook wel.
Wat natuurlijk niets heeft uit te staan met de veroordeeling van van Oldenbarnevelt's
onverdedigbare terechtstelling. Gelijk in dezen de schrijver geheel met Prof. Blok
mee gaat, zal ieder Nederlander - zelfs Groen durft in zijn Geschiedenis ze nauwelijks
verdedigen - die met hem afkeuren. Maar daarom behoeven we ons toch niet te gaan
verdiepen in ‘buitenissigheden’?
G.F.H.
Henri van Booven. De Bruidegom. Amsterdam. P.N. van Kampen & Zoon.
De schrijver van Tropenwee en Spoken wist indertijd dadelijk belangstelling te
wekken voor zijn werk en hij weet die nu levendig te houden voor zijn nieuwe boek:
De Bruidegom.
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Deze, Paul Umbgrove, hollandsch dagbladcorrespondent te Parijs zal huwen met
Tine Le Maire, 's winters met haar ouders te Parijs wonend, 's zomers op hun buiten
aan de Vecht. Hij houdt van haar, maar wordt met den dag neerslachtiger,
zwaarmoediger.
‘.. Want met spijt en wrevel dacht hij er aan, dat zij vooral de laatste maanden
zoozeer zijne onnoozele driften wekte.. Waarom, peinsde hij, moest deze drift hem
zóózeer beheerschen, zijn geest folteren bijkans? In dit onzalige menschelijke
verlangen was het fijnste en allerteederste uit den eerste-liefde-tijd jammerlijk
omgekomen. Zou het alles misschien anders geweest zijn, wanneer hij zich vroeger,
nog vrijgezel, meer had weten te beheerschen?’ (bl. 11/12).
Begeerend die onnoozele driften te onderdrukken gaat hij naar ‘den heer Michel
Lacreuse, professeur de lutte, d'escrime, de boxe et de culture physique’. Maar hoe
hij zijn lichaam ook afbeult in gymnastiek- en worsteloefeningen, de kwaal wijkt
niet. Tot hij uit een terloopsche uitlating van mede-worstelaars verneemt, dat dit
geneesmiddel zijn kwaal verergert. Baloorig geworden doet hij een misstap - en het
berouw komt te laat. Nu wordt de verhouding nog moeilijker. Hij vermoedt dat Tine
van zijn misstap weet, telkens wil hij haar zijn zonde biechten, doch durft haar
bruidsdagen niet bederven. Dit pijnlijke duurt ook als zij op Boekenoord aan de
Vecht zijn. Steeds martelt hem de drang om te biechten, en steeds schrikt hij terug
haar het ‘donkere land van zijn zonde’ (bl. 208) binnen te leiden. Tot belooning hoort
hij dan van Tine vlak voor hun trouwdag dat aan hun heerlijke, zonnige bruidsdagen
niets heeft ontbroken.
Een vreemd, niet onsympathiek boek. Door Paul's droefgeestigomfloersde oogen
zien we even het silhouet van Parijs; zien we iets meer het pension van madame
Blavet, die een Indo-chineeschen kater, Meo, vertroeltelt, gelijk haar pensionaire
madame de Labati dit doet haar kat, Darousmour; zien we uitvoerig de worstelaars
bij monsieur Lacreuse, ook Boekenoord, te weinig echter Tine, maar het meest Paul's
spijt en wroeging. Een waas van weemoed over de menschelijke zwakheid bedauwt
dezen met zacht-beschaafde stem vertelden zielestrijd. Omdat Tine te schimachtig,
te passief blijft, kunnen we Paul's zwijgen noch loven, noch te luide laken. Zij maakt
wel den indruk van een lief, doch te negatief schepseltje, niet sterk genoeg voor den
schrik en de heerlijkheid van het reëele leven. Paul moet nu maar alléén het berouw
door-
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maken - ontzettend alléén omdat hij als intellectueele van dezen tijd geen religie kent
- zichzelf ook maar vergeven, en moedig de toekomst tegengaan. Nu ja,
schuldvergeving zonder schuldbelijdenis het is natuurlijk fictie, namaak, dilettantisme.
Maar dilettantisme is nu eenmaal het dagelijksch brood van dezen tijd, onvermijdelijk;
en hij is nu eenmaal de bruidegom, moet dus allereerst de bruid ontzien en niet
onvoorzichtig omgaan met het dynamiet der waarheid. Zeker, zoo redeneert de
mensch met zeker recht, en goochelt zijn zwakheid om tot heldhaftigheid, en doet
dit fijn en sympathiek.
Toch hebben we het gevoel dat door deze zeker niet ongeoorloofde handigheid
de dingen te ingewikkeld, te oneenvoudig worden. Als het nu zoo moet doorgaan,
kunnen we dan klagen dat, trots ontwikkeling en cultuur, ons wereldje al te vaak
mist de groote lijn, de diepe overtuiging?
G.F.H.
Felix Timmermans en Frans Thiry. Bagijnhof Sproken. Amsterdam.
Maatschappij van Goede en Goedkoop Lectuur.
Deze Bagijnhof-Sproken, een der in oblongformaat aardig gebonden Keurboekjes
der Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, vertellen van drie wonderen
geschied in een Vlaamsch begijnhof.
Cicielken, het portieresken, ontgrendelt in haar angst de poort van het begijnhof
voor aanstormende, zwarte venten, doch krijgt absolutie van het levend-geworden
Ecce-Homo-beeld; Zuster Kathelijne, gewend in de jaarlijksche processie de zilveren
relikwiekas van de heilige Begga te dragen, moet die eer afstaan aan zuster Geertruide,
wijt dit aan het Lievevrouwken van Geertruide, steekt in haar woede het beeldje in
brand, prangt in berouw het brandende beeldje aan haar borst en verbrandt mee;
Lijzebeth, geneest den pastoor door water uit een fonteintje, waaruit ze de Heilige
Familie zag drinken, doch moet, daar dit wonder aan den duivel wordt toegeschreven,
als tooverheks het begijnhof verlaten.
Schilderachtig wordt dit in sappig, malsch Vlaamsch verhaald, dat beurtelings
herinnert aan het zoetrokige Ruusbroec-proza en aan de fantastische
Breughel-visioenen, zonder echter congeniaal dit leven mee te leven. Want zooals
de Binnenleiding te Begijnhove zegt: ‘lijk appelenreuk in een kast waar appelen
hebben gelegen, zoo leefde hier de vergane devotie der Kerstenheid.
En heel de mystiek van Jezus Christus, zijn honingzoete
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moeder en den duivel, en al wat daaruit opfleurde en ermede verwelkt is, was hier
nog te zien als een oude gobbelijn, die door 't verouderen nog schooner geworden is
als hij was. Wij voelden het vergane leven dat hier na-geurt in 't simpel gedoe der
wit gekapte begijntjes. Ons hart smolt van ontroering en een sprak: Een Begijnhof
is een doode heilige, die nog een aangenamen meloenenreuk heeft.
En de andere zei: Laat ons schrijven over dien reuk.
En dan hebben wij deze antieke verhalen geschreven tot profijt ende jolijt der
menschen die wonen langs de zee, in 't blonde Holland en het malsche Vlaanderen.
En wij hebben er heel devoot dien reuk in neergelegd’ (bl. 116/7).
Wie wordt niet bekoord door de muziek die opklinkt uit dit zachte proza? Wie
hoort niet de jolijt dezer verhalen, die echter daarom geen profijt geeft, omdat er iets
pervers is in deze jolijt? Immers ‘de devotie der Kerstenheid’ heet hier vergaan,
verwelkt, dood. Maar is dat niet verschrikkelijk, om zijne oogen uit te weenen? O
neen, er is een nieuwe devotie. ‘Heel devoot’ kunnen we jolijt bedrijven met den
aangenamen geur van deze doode. Dat is toch wel wat heel klein.
G.F.H.
Cyriel Buysse. Stemmingen. Bussum. C.A.J. van Dishoeck, 1911.
Dit is persoonlijk werk, dus sympathiek. Want reeds uit de eerste schets, Niet
Tevreden, blijkt dat de schrijver dit niet met zichzelven dus een zeer beminnelijk
mensch is, terwijl bovendien den lezer duidelijk wordt dat de schrijver als niet kon
laten te doen wat hij daarop zich verweet, waardoor den lezer het onvermijdelijke
van het een en ander vaststaat. Toch verslapt de aandacht bij die zeven-en-twintig
geschetste stemmingen. Het is wel mooi, maar trekt geen diepe voren. Die
herinneringen en beelden, ze zijn wel reëel, maar zijn het meer dan toevalligheidjes,
voorvalletjes, zonder samenhang met het groote leven? Die stemmingen zijn wel
zuiver, soms als de eerste ook innig, maar verbijsterend zijn ze niet. Het is mooi niet
meer te willen schijnen dan men is, het blijft prachtig eerlijk te durven zijn, ook al
moet men klagen over gebrek aan groei, over gemis van inzicht, over dreigende
ineenschrompeling. Maar het wordt dan ook wel duidelijk dat we in een kleine wereld
leven als zelfs een sympathiek kunstenaar, puttend uit de rijke bron zijner stemmingen,
daarover doet klagen.
G.F.H.
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Platoon's Verdediging van Sokrates. Vertaald en ingeleid door Dr. A.
Rutgers. Wereldbibliotheek.
Deze Nederlandsche vertaling der Apologie begint met eene helder en eenvoudig
geschrevene inleiding die het geestelijk en maatschappelijk leven van Perikles' tijd
schildert voor zoo ver de kennis daarvan door den Vertaler noodig werd geacht tot
juist begrip van de Verdedigingsrede, door Plato aan zijnen Meester in den mond
gelegd. De voorzichtige lezer zal onder de lectuur dezer met zaakkennis geschreven
inleiding niet vergeten dat zij - zooals hare strekking meebrengt - bij voorkeur het
licht laat vallen op de min gunstige zijden van het Aufklärungs-tijdperk. Er stonden
inderdaad tegenover den invloed der Sophisten (wier naam Dr. Rutgers, waarschijnlijk
met opzet afwijkend van de taaltraditie, als ‘wijsmakers’ vertaalt) velerlei geestelijke
krachten die hier niet worden geschetst; maar den schrijver was het er om te doen
het milieu te teekenen waarin Socrates optrad, de geestesstrooming die hij bestreed,
de gedachtensfeer waarin zijn werk leefde; en dit is hem zonder twijfel in zijne
populaire schets gelukt.
De overzetting zelve is wat men eene ‘vrije vertaling’ pleegt te noemen; zij geeft
over het algemeen den toon van het origineel nauwkeurig weer, al klinkt zij wellicht
hier en daar een weinig familiaarder dan het Grieksch. Vooral de Socratische ironie
uit zich bij Plato met meer beschaafde gemakkelijkheid dan in deze Hollandsche
vertaling.
K.K.
Nellie van Kol. Roepstemmen. Dankstemmen. Mystieke Week.
Amsterdam. A.H. Kruyt.
Als kleine gebedenboekjes uitgegeven, komen deze drie dunne bundeltjes, met nog
twee andere (Sterren-licht en In Pijn Gevat van den dichter A. Verleur) op onze
leestafel liggen. Al de vijf boekjes geven, zooals de titels aanduiden, godsdienstige
poëzie. Er is wellicht geen enkel genre van dichtkunst waarin de schijn van imitatie
zoo moeilijk is te vermijden, de ongeveinsde oorspronkelijkheid en de oprechtheid
van bedoeling zoo licht worden miskend. Gaarne roemen wij daarom de ongemeene
zuiverheid der kleine liederen van Nellie van Kol, uiting eener stille devotie die met
voorzichtig overleg de eenvoudigste uitdrukking voor gebed en dankzegging kiest.
Met hoeveel welluidendheid dat geschiedt, wordt wellicht beter dan door het citeeren
van een der meer intieme gedichten, aangetoond door het volgende lied, geïnspireerd
door Rom. 8. 38, 39.
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Niets kan mij scheiden, leven noch sterven,
heden noch toekomst, klove noch rots,
niets mij vervreemden, niets mij berooven
van 't heilig erfdeel: de Liefde Gods.
Niets doet mij weiflen, niets mij vertwijflen,
niets mij verdenken de Liefde Gods:
van vóór alle eeuwen is zij gegrondvest
in Christus Jezus, de machtige Rots.
Niets kan verflauwen, niets kan doen tanen,
niets kan ooit blusschen de Liefde Gods.
Gods is mijn burcht en mijn zeer sterke veste
in Christus Jezus, de eeuwige Rots.
Niets kan doen wanklen 't huis dat ik bouwde,
't huis mijns geloofs, op de eeuwige Rots;
't huis is onwrikbaar als zijn fundeering:
in Christus Jezus, de Liefde Gods.

Dit is geen eigenlijke parafrase (zooals de uitnemende berijming van psalm 23 op
de voorafgaande pagina der Dankstemmen) maar iets meer persoonlijks: de weerklank
van Paulus' geloofswoorden in het gemoed eener hedendaagsche dichteres.
K.K.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende boekwerken:
Colette Yver. De Vrouw in de Rechtzaal. Bewerking van E.J.T. Amsterdam.
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Elisabeth von Heyking. Ille Mihi. Bewerking door B. de Graaff van Capelle.
Id.
J Jac. Thomson. De Pelgrim met de leer. Amsterdam. W. Versluys, 1911.
Verzamelde Gedichten van Alb. Verwey. Tweede deel. Amsterdam. W. Versluys,
1912.
Nico van Suchtelen. Verzen. Wereldbibliotheek.
Alb. Verwey. Gedroomd Paardrijden, het testament van Potgieter. Nieuwe
uitgaaf. Haarlem. H.D. Tjeenk Willink.
A. Verleur. Sterrenlicht. Amsterdam. A.H. Kruyt.
A. Verleur. In pijn gevat. Amsterdam. A.H. Kruyt.
Dr. J.G. Ubbink. Het pragmatisme van William James (diss. Vrije Univ.).
Arnhem. Tamminga, 1912.
Goblet d'Avièlla. De wereldreis der symbolen. Vertaald door A.J.J. Hattinga
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